
            

 

 

 

Voor onze nagelstudio zijn we op zoek naar een 

enthousiaste manicure op zelfstandige basis, die mee 

de opstart van de gloednieuwe Residentie Beaux-Arts 

vorm wil geven en hierbij de missie van Curavi volledig 

onderschrijft. Stap mee in een vernieuwend concept in 

de ouderenzorg en bouw mee aan een nieuw verhaal.  

 

Curavi is een dochtervennootschap van de vastgoedgroep Aldea en verzorgt de exploitatie van 

een 8-tal woonzorgcentra. Het aanbod is er voor ieders financiële mogelijkheden. Curavi’s 

huizen verschillen van elkaar in afwerking en dagprijs, maar de geest van de huizen is overal 

dezelfde: de baseline van Curavi is dan ook: ‘Waar mensen gelukkig zijn, een leven lang’. 

Een kwalitatieve zorg, leuke activiteiten en lekker eten zijn voor Curavi het noodzakelijk 

minimum. Wij willen ons onderscheiden door het aanbieden van ‘hospitality’. Hiervoor 

baseren we ons op het intussen welgekende Tubbe-model. We gaan hier zelfs verder in: naast 

het creëren van een thuisgevoel willen we onze bewoners eveneens dit extra ‘service’-aspect 

aanbieden. Hen het gevoel geven dat wij ten dienste staan van hen en niet omgekeerd. 

De basis hiervoor leggen we bij onze medewerkers en de sfeer tussen hen. Jullie zijn het 

immers die elke morgen met goesting naar het werk moeten. Gelukkige medewerkers maken 

gelukkige bewoners. In de gangen moet gelachen worden en iedereen zegt elkaar enthousiast 

goedendag, met de glimlach! 

 

 

 

 



- Je bent in het bezit van een A2 diploma schoonheidsverzorging of erkend certificaat 
voor manicure/schoonheidsspecialist(e). 

- Je kan goed omgaan met oudere mensen. Ervaring in de zorgsector is een pluspunt. 
- Je bent contactvaardig om met de bewoners om te gaan en te praten. 
- Je kan afspraken nakomen. 
- Je kan vlot en zelfstandig werken. 
- Je bent betrouwbaar. 
- Je hebt een passie voor schoonheid. 
- Je hebt een verzorgd voorkomen.  

 
 

- Goede praktische kennis van manicure 

- Nauwkeurig werken en strikt de voorschriften opvolgen rond verzorging en hygiëne. 

 
 

- Warme en huiselijke werksfeer. 
- Dynamisch en creatief team.  

 
 

 

Ben je geïnteresseerd om onze missie mee te helpen verwezenlijken en zich te engageren op 
lange termijn?  
Contacteer Rose Leirens via GSM-nr. 0495 22 66 22 of via e-mail: rls@curavi.be 
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