
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
Vacature  
‘All-round Spa Therapist’ ~ parttime, 3 dagen per week 
 
Wie zijn wij? 
Het succes van LionsDive Beach Resort staat of valt met ons team. Ieder lid van het team is 
belangrijk om als één geheel samen te werken. Wij staan bekent om de goede werksfeer, 
betrokkenheid en loyaliteit. We functioneren als een grote familie met enthousiasme, flexibiliteit 
en samenwerking tussen onze collega's. We hebben allemaal een voorliefde voor de hotellerie 
en een passie voor goede service. Samen zijn we in staat om onze gasten de hartverwarmende 
Nederlands-Caribische gastvrijheid te bieden waar we bekend om staan en daarbij verrassen wij 
onze gasten met net dat stukje extra service. Wij hechten veel waarde aan teamwork en samen 
zetten wij ons in voor een betere en duurzame toekomst.  
 
Wat ga je doen? 
Als ‘All-round Spa Therapist’ ben je op de hoogte van alle activiteiten in de spa en voer je 
verschillende therapieën en lichaamsbehandelingen uit (o.a. massages, pedicures, manicures en 
gezichtbehandelingen). Je vindt het belangrijk goede service en ervaring te bieden aan gasten.  
 
Jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:  

• Je voert verschillende behandelingen uit zoals: massages, gezichtsbehandelingen,  
manicures en pedicures (minimaal 3 behandelingen); 

• Je kijkt naar de behoefte van de gast en speelt daar proactief op in; 
• Je zorgt voor een uitstekende gastenservice en creëert een positieve indruk bij de gasten;  
• Je houdt de voorraad en materialen van de spa bij; 
• Je promoot de productlijnen van de spa;  
• Je zorgt voor orde, netheid en hygiëne van de apparatuur en werkruimtes;  
• Je doet daarnaast diverse administratieve werkzaamheden. 

 
Wie ben jij?  

• Jij woont op Curaçao; 
• Je hebt een afgeronde opleiding of cursussen op het gebied van schoonheidsspecialist/ 

masseuse; 
• Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in een soortgelijke omgeving;  
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal;  
• Je vindt het geen probleem om in het weekend en op feestdagen te werken;  
• Je deelt onze kernwaarden: gastgerichtheid, professionaliteit en teamwork; 
• Je bent representatief en proactief en je denkt oplossingsgericht.   

 
 
We waarderen als een plus (geen ‘deal breaker’) 

• Je hebt affiniteit met ‘hospitality’;  
 
 
Ben je enthousiast geworden en wil jij ons Lions Team versterken?  
Ga dan naar onze website ‘carrières’ en solliciteer via de ‘e-mail button’ op deze vacature. Je kunt 
ook een e-mail sturen naar Simone Garbelmann hr@lionsdive.com met cv en motivatiebrief.  
Een referentiecheck kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 
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