Vil du være med å bygge “Hørselens optikerkjede”?
Vi søker den beste fagspesialisten innen audiologi. Utdanningen er fortrinnsvis audiograf. Rollen vil
være sentral i oppbyggingen av fagmiljøet i butikkjeden samt den faglige utviklingen av et kundeorientert tjeneste- og produkttilbud i virksomheten.

Hear it AS har i samarbeid med Snøhetta utviklet
en unik butikkjede som tydelig formidler selskapets
posisjon og tilbud til markedet. Nå etablerer vi avtaler
med ledende produktleverandører. Butikkjeden vil
hjelpe sine kunder til å ta vare på og forbedre sin hørsel
gjennom kompetent rådgivning og spesielt utvalgte
produkter som bidrar til dette.
Butikkjeden vil rekruttere de dyktigste og mest
kundeorienterte audiografene i markedet for å styrke
og formidle kjedens unike posisjon. De vil være tilgjengelig i våre butikker og via alle våre digitale og
sosiale mediekanaler.

STILLINGSTITTEL: Leder og fagekspert audiologi
FRIST: Snarest, søknader blir vurdert fortløpende
VARIGHET: Fast stilling eller engasjement
SØKE: Søknad med CV merkes “Leder og fagekspert
audiologi” og sendes per mail til: harald@hearit.as
eller robert@hearit.as med cc/ marit@hearit.as
SPØRSMÅL OM STILLINGEN:
Partner: Robert Jager, 464 09 764
Partner: Harald Næs, 992 57 109

Kjedeselskapet ble etablert i januar 2016 og skal åpne sin første butikk samt en digital plattform våren
2017. Butikkjeden har som mål å bli Norges ledende og mest tilgjengelige kjede for bedre hørsel og
tryggere lydopplevelser. Vi vil tilby et spesialisert produktsortiment innen 5 sentrale kategorier relatert til
god hørsel og gode lydopplevelser.
HOVEDANSVARSOMRÅDER
•
Leder for faglig standard og faglig oppbygging og utvikling for kjedens tjeneste- og produkttilbud som høreapparater, hørseltesting, tinnitus- og forebyggende produkter.
•
Etablere og utvikle gode relasjoner med fagmiljøene.
•
Planlegge og tilrettelegge for hørseltesting, tilpasning, forebygging og oppfølging.
•
Skape gode kundeopplevelser ved å sikre gode rutiner og systemer.
KOMPETANSE/ERFARING
•
Utdannet audiograf.
•
Tilstrekkelig erfaring som praktiserende audiograf.
•
Publisert og anerkjent fagperson i fagmiljøet og blant audiografer.
•
Kunnskapsrik og oppdatert på bredden i produktsortimentet, både i Norge og internasjonalt.
PERSONLIGE EGENSKAPER
•
Brenner for faget og ser behov for stadig å videreutvikle verktøy og metoder innenfor områdene
høreapparater, hørselsbeskyttelse og forebygging.
•
Stort engasjement og et hjertelig ønske om å hjelpe alle som er opptatt av hørsel.
•
Nytenkende og entusiastisk.
•
Løsningsorientert og proaktiv.
•
Kan identifisere deg med mottoet «Jeg er lyttende, rådgivende og menneskekjær. Jeg er
hyggelig, kompetent og tilgjengelig for alle som søker hjelp og råd for å ta vare på egen hørsel.»
VI TILBYR
•
Utfordrende og spennende stilling i en butikkjede under oppstart og utvikling.
•
Mulighet til å påvirke og være med å bygge opp et nytt privat tilbud innen hørselsomsorgen i
Norge.
•
Konkurransedyktig lønn og bonusordninger. Mulighet til å bli medeier.

