Vi søger hørespecialister med høj faglighed og stort drive
til butik i Ribe. Fuldtid.
Har du lyst til at prøve kræfter med et anderledes og involverende job, hvor audiologi, højt serviceniveau
og faglighed er omdrejningspunktet? Har du lyst til at gøre en forskel for mennesker med høretab? Og
hjælpe vores kunder til at øge deres livskvalitet? Så er du måske den nye kollega vi søger til vores team af
dygtige og engagerede hørespecialister.
Du skal sætte pris på at arbejde med høj faglighed og de nyeste audiologiske værktøjer som fx Speech
Mapping/REM-målinger. Er du klar på at tage udfordringen op og bidrage til vores fortsatte succes?
Den rigtige kandidat til stillingen:
• Er fagligt og menneskeligt engageret
• Brænder for at arbejde med top-produkterne fra producenter som Widex og Oticon
• Er interesseret i at arbejde med de nyeste audiologiske metoder og værktøjer
• Er kvalitetsbevidst og motiveres af at skabe salg samt glade og tilfredse kunder
• Er teknisk audiolog, audiologiassistent, audiologopæd el.lign. med godkendt ret til tilpasning af
tilskudsberettigede høreapparater
• Anser salg for at være et spændende og nødvendigt skridt for at dine kunder får det bedste
Hos os får du:
• Motiverede, dygtige og arbejdsomme kollegaer, der brænder for den audiologiske integritet og ønsker
at øge vores kunders livskvalitet
• En arbejdsplads, hvor selvstændigheden er i højsædet og hvor du får det daglige ansvar for en af vores
mange flotte butikker/shop-in-shop klinikker.
• Muligheden for at arbejde med projekter, der kan udvikle virksomheden bredt
• Løbende undervisning, træning og uddannelse inden for både salg og audiologi
• Højt og humørfuldt tempo
• Medspiller i et firma, hvor der er plads og fokus på den enkelte medarbejders arbejdsglæde og
videreudvikling.
Om at arbejde hos Din Hørespecialist
Din Hørespecialist er en landsdækkende kæde af høreapparatbutikker og en virksomhed som oplever en
ekspansiv vækst. Vi sætter en ære i at tilpasse den moderne teknologi således, at høreapparaterne bedst muligt
hjælper den enkelte bruger. Din Hørespecialist arbejder ud fra den overbevisning, at et højt fagligt, audiologisk
niveau suppleret med et salgsmæssigt drive resulterer i glade og tilfredse kunder. Et job som hørespecialist hos
os kræver derfor, at du har gå-på-mod samt kvalifikationerne til - og interessen for - at levere tilfredse kunder.
Arbejdstid, løn og tiltrædelse
Vi søger hørespecialister til både fuldtidsstillinger og deltidsstillinger. Audiologisk uddannelse er en
forudsætning. Løn efter kvalifikationer. Tiltrædelse er hurtigst muligt. Samtaler bliver afholdt løbende.
Send en motiveret ansøgning og CV til Salgschef Winnie Kvistgaard (wkv@dinhs.dk), som også kan kontaktes på
22 52 34 10, hvis du har spørgsmål til stillingen.

www.dinhs.dk

