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Hoorboetiek is een bedrijf met een sterk netwerk van optiekpartners en eigen hoorwinkels.
Meer mensen beter laten horen, dat is waar we bij Hoorboetiek iedere dag hard aan werken. Beter
horen betekent in veel gevallen weer actief mee kunnen doen in de maatschappij. Bovendien draagt
op tijd actie ondernemen bij gehoorverlies bij aan onze gezondheid. Het is mensenwerk, waarin

aandacht en kwaliteit voorop staan.
Wij zijn op zoek naar:

1 audioloog/audiologe voor regio Oost en West Vlaanderen
Functieomschrijving:
Als Audioloog bij Hoorboetiek ben jij dé specialist om mensen beter te laten horen. Je
verleent directe zorg aan de klant en bent gastvrij, deskundig en servicegericht. Met aandacht
en oprechte belangstelling voor mensen met een gehoorverlies weet je tussen de regels door,
de situatie van je klant goed in te schatten. Daarbij krijg je voldoende tijd om de nodige
persoonlijke aandacht te geven en een goed advies uit te brengen naar de klant. Samengevat:
je zorgt voor de beste klantbeleving en een oplossing die echt op maat is!
Profiel:
Je bent van nature iemand die graag mensen helpt. Je wordt er oprecht blij van als je iemand
hebt kunnen helpen beter te horen zodat hij weer actief mee kan doen in de maatschappij.
Naast dat je graag persoonlijke aandacht geeft heb je een commerciële drive. Je bent
representatief, vindt het leuk om als echte retailer je winkel te draaien en bent voor minimaal
30 uur per week beschikbaar.
Aanbod:
Wij bieden je een uitdagende functie met veel zelfstandigheid in een informele en
enthousiaste werksfeer. Je kunt worden ingezet op verschillende locaties wat voor veel
afwisseling zorgt. Omdat we onze klanten zo goed mogelijk willen helpen met een
hooroplossing die echt bij ze past, geven we jou daar de ruimte voor. Enerzijds door de tijd te
geven die je nodig hebt om een klant de aandacht te geven die hij verdient. Anderzijds
doordat wij jou de aandacht geven die jij verdient. Jij bent onze specialist in de winkel, dus we
doen er alles aan om dat zo te houden. Door continue training en intervisie vanuit
Hoorboetiek Academy houden we jou en onze organisatie scherp. Uiteraard bieden we je een
marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Contact:
Heb je interesse en ben je beschikbaar? Stuur dan je motivatie en cv naar
info@hoorboetiek.be

