
Ultraformer er en specialklinik, hvor vi laver ansigts- og kropsbehandlinger. Behandlingerne er 
uden kirurgi, men benytter den højteknologiske ultralydsmaskine Ultraformer III. Vi er den første 
Ultraformer behandler i Danmark, og vi slog dørene op på vores første klinik på Christianshavn i 
2019 og har været i rivende udvikling lige siden. I 2021 åbnede Ultraformer derfor endnu en klinik i 
Vedbæk og har nu lavet over 3000 behandlinger. 

Vi oplever en stor efterspørgsel på behandlinger uden for almindelig arbejdstid, derfor søger 
Ultraformer en sygeplejerske, der skal drive klinikken i de sene eftermiddags- og tidlige aftentimer. 

Det er et krav fra myndighederne, at man er autoriseret sygeplejerske for at yde behandlinger med 
Ultraformer III maskinen. 

Vores krav til dine kvalifikationer: 
Du er en erfaren, autoriseret sygeplejerske. 
Du kan arbejde struktureret og selvstændigt. 
Du har solidt kendskab til Styrelsen for Patientsikkerheds retningslinjer, eller er villig til at sætte dig 
grundigt ind i dem. 

Det er en fordel, hvis du er registreret til at udføre behandlinger med Non-ablativ behandling med 
laser i klasse 3B eller 4, IPL, men det er ikke et krav. 

Vores forventninger til dig som person: 
• Du er empatisk og har interesse for det naturlige indenfor skønhedsbranchen.
• Du har altid fokus på at yde en exceptionel god kundeservice.
• Du har høj faglighed både indenfor service og pleje.
• Du har et udpræget æstetisk øje, og du oplever stor tilfredshed ved at hjælpe kunderne til at blive en

endnu smukkere og friskere udgave af sig selv.
• Du trives med salg af produkter og cremer.
• Du er selvstændig, initiativrig og tager ansvar.

Løn og arbejdsforhold: 
• Du får løn efter kvalifikationer.
• Din arbejdstid er 32 timer ugentligt.
• Arbejdstiden er fordelt således: 2 dagvagter pr uge (11.00-18.00) samt 3 aftenvagter pr. uge

(15.00-20.00)
• Dagvagterne er på vores klinik i Vedbæk. Aftenvagterne kan både skulle aflægges i Vedbæk og

Christianshavn
• Du får et job med stort fokus på sikkerhed og kvalitet i behandlinger og kundepleje.

Hos Ultraformer III hygger vi os og værdsætter en glad og positiv arbejdsdag og 
stemning på klinikken. 

Læs meget mere om Ultraformer III på ultraformer.dk

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt - dog senest 1. juni. Send ansøgning og CV til 
info@ultraformer.dk

Spørgsmål
Har du spørgsmål er du velkommen til at tage fat i ejer og behandler Josefine 
Bogs på tlf. 31393356 eller josefine@ultraformer.dk 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Sygeplejerske hos Ultraformer




