
Hudterapeut 
Vi söker hudterapeut till vår salong i Lund! 

Lenhud, ett av affärsområdena inom Kraft Group, öppnade sin första hudvårdssalong i Lund 1999. Sedan 
dess har vi expanderat och finns nu även i Malmö, Helsingbor, Borås och Stockholm. I Borås och Lund 
finns även Hår by Lenhud och där erbjuds även frisörer. Hösten 2022 öppnar Lenhud i Stockholm.

Kraft Group, grundat 1991, är ett av Sveriges ledande distributionsföretag inom professionell hud- och 
hårvård. Koncernen arbetar uteslutande med varumärken i premiumsegmentet gentemot den  
professionella hud- och hårvårdsmarknaden.  

Koncernen är uppdelad i flera verksamhetsben med en tydlig struktur för varje verksamhet.  
Huvudkontoret ligger i centrala Malmö och här finns de koncernövergripande tjänsterna såsom  
kundtjänst, ekonomi, marknad och IT. På kontoret i Stockholm finns funktionerna försäljning, PR och 
utbildning.

I Kraft Groups varumärkesportfölj ingår Medik8, Bioline, Comfort Zone, Marc Inbane, Skin Regimen,  
Butter London, PÜR Cosmetics, Davines, label.m, UNITE och GO247. 

Sedan 2018 är Kraft Group B-Corp certifierade; en hållbarhetscertifiering med ett helhetsperspektiv.  
Certifieringen tar inte bara hänsyn till miljö utan också till medarbetare, ledning och socialt  
ansvarstagande.

Kraft Group har drygt 60 anställda och omsätter ca 120 mkr.

Översikt

Placering: Lenhud, Klostergatan 6, Lund
Startdatum: februari 2023
Arbetstid:  100% vikariat 
Semester: 5 veckor                                     

Vår personalfilosofi
 
Vi ska ha kompetenta medarbetare som tillsammans 
tar ansvar för sin egen och företagets utveckling.  
Kraft Group eftersträvar individuell utveckling inom 
ramen för koncernens målsättning och behov.  
Alla delar ansvaret för företagets framgång och 
uppmuntras att vara med och påverka sin egen och 
andras arbetsmiljö och arbetssituation. Vi arbetar 
alltid som ett team.



Tjänsten
 
Som hudterapeut kommer du att arbeta med behandlingarna som ingår i vårt koncept i ett team med ytterligare 6 
stycken terapeuter/butikschef.

I tjänsten ingår det:

•  Att utföra behandlingarna som ingår i vårt koncept och produktförsäljning.
•  Att utföra alla arbetsuppgifter som ingår på en hudvårdssalong.
•  Att hålla sig uppdaterad i Lenhuds behandlingar och produkter.

Vi söker

Dig som har ett genuint intresse av hudvårds- och hårvårdsprodukter samt drivs av försäljning, service och människor.
Du är en person som gärna tar egna initiativ samtidigt som du drivs av att arbeta i team.

•  Utbildad hudterapeut, SHR och Cidesco godkänd.
•  Erfarenhet som verksam hudterapeut.
•  Kunnig och intresserad av produkter, behandlingar och trender inom dessa.
•  Erfarenhet av microneedling, peels och laser.
•  Strukturerad, har framförhållning och kan hantera flera olika projekt samtidigt
•  Självständig, vi arbetar i team men det dagliga arbetet sker självständigt.
•  Värdesätter service och sätter kunden i fokus.

För mer information om Lenhud och Kraft Group vänligen se lenhud.nu, facebook.com/lenhud, Insta@lenhud,  
tiktok lenhud.se och kraftgroup.se

Vi ber dig skicka ditt CV och ett personligt brev till nedanstående adress. 
Intervjuer kommer att ske löpande och vi avser att tillsätta denna roll så snart som möjligt. 
Har du frågor är du välkommen att kontakta mig. 
Sista ansökningsdag 30 november 2022.

Skicka din ansökan till Marie.kelontekema@lenhud.nu
 


