Vi søker audiograf for salg
av Oticon høreapparater
Er du en audiograf med genuin interesse for audiologifaget,
og som har lyst til å utvikle deg videre? Da vil vi gjerne ha
kontakt med deg dersom ser dette som en spennende
utfordring.
Oticon representeres i Norge av et eget datterselskap med
ca 27 ansatte ved Oslo-kontoret, og er en del av det
verdensomspennende William Demant-konsernet, med ca
18 000 ansatte og en omsetning på nærmere 20 milliarder
kroner. Vi jobber til daglig med 3 produktområder foruten
Oticon høreapparater, og det er Interacoustics diagnostiske
instrumenter, og Oticon Medical implantater (Benforankret
og CI) og har vært representert i Norge i over 100 år.
Oticon er en av de aller sterkeste merkevarene innenfor
bransjen, og bruker store ressurser til produktutvikling,
forskning- og utvikling hvert år.

Å representere Oticon høreapparater betyr at du vil være vår
primærkontakt overfor egne kunder (hørselsentraler og ØNHleger) som er i behov av produktpresentasjoner, opptrening og
aktiv oppfølging.
Kommunikasjonen med kundene vil være både på e-post, telefon
og personlig oppmøte hos kunden, samt å delta aktivt på sosiale
plattformer. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på
norsk og engelsk er derfor viktig. Stillingen innebærer naturligvis
noe reisevirksomhet, og du bør kunne jobbe systematisk og
planlegge din egen dag til stor grad. Arbeidssted er i våre nye
lokaler sentralt i Oslo, og du vil ha eget resultatansvar for egne
kunder. Stillingen er en del av et salgsteam på 9 medarbeidere, og
rapporterer til norsk salgssjef (Country Manager.)
Hos oss vil du finne et bredt og godt miljø av engasjerte
medarbeidere, høy grad av audiologisk kompetanse, og du vil få
jobbe med mange dedikerte og hyggelige kunder og kolleger.
Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, for den rette kandidaten.
Er du interessert i dette, og er en inkluderende og utadvendt type
med litt «nese» for salg, send oss gjerne en søknad (inkl CV)
snarest mulig, pr e-post og aller senest innen 26. juni.
Spørsmål? Ring eller send en e-post til Lars Martin Osen på
telefon: 911 96 131, eller e-post: LTOS@oticon.com
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