Bij Aurilis hoorcentra komt de gezondheid en het welzijn van onze klanten op de eerste plaats.
De betrouwbare referentie op vlak van hoorapparaten, hoorhulpmiddelen en oordoppen, zo hoort het
bij Aurilis!
Aurilis biedt de ruimste keuze aan hoortoestellen van verschillende merken, gaande van een
eenvoudig model tot het allernieuwste snufje, telkens aangepast aan ieders budget. Ons team van
professionele audiologen onderscheidt zich op drie kwaliteitsdomeinen: advies en sensibilisering,
adequate aanpassingen en een dienst-na-verkoop met een uitgebreide garantie. Vanuit onze expertise
en sociale betrokkenheid staan we immers borg voor een kwalitatieve en professionele service en
streven we naar hooroplossingen op maat, die telkens voldoen aan zowel de behoeften als de
draagkracht van de cliënt.
Aurilis hoorcentra binnen regio Antwerpen – Turnhout – Mechelen en regio Waas & Dender vallen onder Zorg & Farma. Zorg
& Farma nv is een dochteronderneming van CM en omvat naast Assist Thuiszorgwinkels, inclusief Aurilis hoorcentra, ook
apotheken De Lindeboom.

Wij versterken graag ons team met een:

AUDIOLOOG (m/v)
Regio Kempen Oost
Functieomschrijving
Als audioloog ben je het aanspreekpunt voor een cliënt met vragen rond hoorzorg. Je staat garant voor
een goede adviesverlening startend met een observatie en inschatting van de beperkingen en
mogelijkheden voor de cliënt. Vervolgens weeg je de verschillende mogelijkheden af, informeer je de
cliënt en kom je tot een geïndividualiseerd hulpmiddel. Je hebt oog voor de administratieve
afhandeling van het dossier van de cliënt, alsook voor alles wat betrekking heeft met de verkoop en
verstrekking, zoals het registreren van bestellingen, opvolgen stockbeheer, een correcte financiële
afhandeling en facturatie e.d. Deze taken neem je zelfstandig op, en in samenwerking met je collega’s
binnen de organisatie. Je wordt maximum in drie hoorcentra ingezet, in de regio Kempen Oost
(Turnhout en omgeving).
Door een kwaliteitsvolle dienstverlening, een vlotte service en je deskundig advies werk je actief mee
aan de uitbouw en uitstraling van Aurilis hoorcentra en Thuiszorgwinkel.
Wat verwachten we van jou?
Je bent in het bezit van een diploma audiologie en beschikt over een RIZIV-erkenningsnummer.
Daarnaast beschik je over de nodige kennis van de nomenclatuur in verband met
terugbetalingsvoorwaarden, hernieuwingstermijnen,…
Ben jij iemand met oog voor de cliënt en de organisatie? Kan je zowel zelfstandig werken als in team?
Heb je geen schrik om de handen uit de mouwen te steken en je flexibel op te stellen? Dan ben jij
misschien de man of vrouw die we zoeken.
Wat kunnen we jou bieden?
Wij bieden een gevarieerde functie met een hoge graad van autonomie binnen een aangenaam team.
Wij voorzien opleidingen om je kennis en vaardigheden up-to-date te houden en een stimulerende
verloning met diverse sociale voordelen. We bieden een voltijds contract aan van onbepaalde duur.
Interesse? Reageer voor 16/07/2018.
Bezorg je CV en motivatiebrief: jobs@zorgenfarma.be. Meer info: Yuna Van Houwaert - 03/206 82 29.

