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MAESONS, de nieuwste men-experience! 
 

Heb jij passie voor gezonde en ontspannen voeten en handen?  
 
Wij zijn op zoek naar een: 

 

Pedicure/Manicure aantal uren bespreekbaar |utrecht 
 
Wie zijn wij 
MAESONS, The Ultimate Men-Experience is een uniek concept, waarin Barber, Sport en 
Menicures® in een mooie hotspot wordt gecombineerd.  
 
MAESONS – voorheen Maeson’s Barbershop – is al 12 jaar een begrip in Utrecht en door Maeson 
en Lindsey Bennett opgericht. Sinds april 2019 biedt MAESONS een volledige men-experience 
aan en heeft oud profvoetballer Michel Vorm zich aan het team gevoegd.		 
Onze bezoekers kunnen bij ons terecht voor een fris en passend kapsel en/of baardbehandeling. 
Daarnaast beschikt onze zaak over een speciale ruimte waar onze ‘Menicures®	by MAESONS’ 
worden aangeboden. Dit zijn manicure en pedicure behandelingen alleen voor mannen.	 
	 
Ook is er een sportsbar, waar onze klant een hapje en/of drankje kan nuttigen, een potje kan 
gamen of een sportwedstrijd kan kijken. Met dit	unieke	concept bieden wij 
onze	mannelijke	klanten een complete ervaring aan. Waarbij het niet alleen draait om er goed uit 
te zien, maar vooral ook om je goed te voelen!		Met onze diensten willen wij een bijdrage leveren 
aan de gezondheid en welzijn van de man. 
 
De functie 
Als Pedicure / Manicure ben jij het visitekaartje van onze vestiging in Utrecht. Je bent, samen 
met je Menicures® by MAESONS collega’s het eerste aanspreekpunt voor al onze Menicures® 
klanten. Menicures® staat voor Pedicure en Manicure, alleen voor mannen. 
 
In onze vestiging aan de Voorstraat behandel jij, als Pedicure en Manicure, mannen met alle aan 
de voet en handen voorkomende pijnklachten binnen het vooraf opgestelde kader. Naast voet- 
en handverzorging geef je ook advies over de verzorging en hygiëne. Deze adviezen stem je af op 
de fysieke en mentale mogelijkheden van de klant. Waar nodig verkoop je producten die de klant 
thuis kan gebruiken. 
 
Naast de behandelingen ben je goed in agendabeheer, verantwoordelijk voor de klant van 
binnenkomst tot het verlaten van onze vestiging, verantwoordelijk voor het schoonhouden van 
de ruimte en de materialen, ben je actief met Social Media en adviseer/verkoop je diverse 
herenproducten aan onze klanten. Je werkt samen met een team van Manicuren/Pedicuren, 
Floormanager en Barbers. Daarnaast zijn de klanten natuurlijk de belangrijkste mensen in jouw 
werkomgeving en ben je medeverantwoordelijk voor de optimale klantbeleving binnen onze 
vestiging. 
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Wij bieden 
• Een uitdagende functie voor 24-40 uur per week  
• Urengarantie (altijd zeker van een vast inkomen) 
• Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring 
• Groei (je blijft leren, zodat jouw salaris ook groeit) 
• Reiskostenvergoeding, pensioenregeling en 8% vakantiegeld 
• Contract voor minimaal 7 maanden met vaste uren 
• Werken in een gezellig, ambitieus en professioneel team 
• Mooie en unieke shop, met volledig uitgeruste pedicure units 
• Beschikking tot een fysiotherapeut 
• Regelmatig leuke en educatieve uitstapjes 
• Korting op alle barber behandelingen, pedicure behandelingen en sportsbar menu 
• MAESONS is volop in ontwikkeling, er zijn mogelijkheden om mee te groeien in ons 

franchise formule 
 
Jouw profiel 
Je bent een enthousiaste en klantgerichte medewerker Pedicure/Manicure. Je bent 
representatief, netjes en servicegericht. Je neemt verantwoordelijkheid, initiatief en bent 
leergierig. Je bent flexibel en kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. Daarnaast ben je 
proactief en heb je een hands on mentaliteit. Kortom, je bent een echte aanpakker die passie 
heeft voor zijn/haar vak! Last but not least: Je bent beschikbaar in de avonduren en op 
zaterdagen. 
 
Jouw reactie 
Belangstellenden kunnen hun cv en motivatie sturen naar Lindsey Bennett – Hoesen via 
lindsey@maesons.nl. 
Wil je eerst meer informatie over deze functie ontvangen?  Bel naar 030 2145335.




