Audioloog Antwerpen centrum

Als audioloog ben je van nature gedreven om mensen te helpen. Je staat dan ook in voor het vinden
van de meest optimale oplossing op maat van onze klant, en blinkt dagelijks uit in je toewijdig naar
onze klanten toe.
Ben jij de audiologische expert die we zoeken die de verkoopscijfers van het hoorcentrum met
goesting opvolgt, onze klanten op een professionele maar warme manier kan begeleiden, en
overtuigend kan communiceren?

Jouw profiel
We zijn steeds op zoek naar de beste audiologen, uiteraard gediplomeerd, die beschikken over een
visum (RIZIV).
Heb je al ervaring? Dan verrijken we je kennis graag tijdens je tewerkstelling bij Amplifon!
Onze audiologen laten zich kenmerken door
• Enthousiasme: onze klanten worden steeds met de glimlach te woord gestaan, onze teams zijn
hecht
• Overtuigingskracht: we reiken, met onze opgedane expertise, onze klanten enkel de beste
hooroplossing voor hun probleem aan en geven gericht advies
• Klantenbinding: je bouwt met je klanten een langdurige relatie op en onderhoudt nauw contact
met de betrokken artsen
• Leergierigheid: werken bij Amplifon betekent een levenslang leertraject
• Integriteit: we doen het goed door goed te doen
• Empathie: we besteden aandacht aan het verhaal en de noden van onze klanten
• Analytisch inzicht: je volgt de verkoopscijfers van het hoorcentrum nauwkeurig op en onderneemt
actie waar nodig

In onze hoorcentra kan je op een autonome manier werken, daarom trekken we graag kandidaten
aan die initiatief durven nemen, het werk “zien” en beschikken over de nodige maturiteit. Je bent
samen met je collega’s verantwoordelijk voor de groei van het hoorcentrum en ons bedrijf.
Administratie hoort er nu éénmaal bij, dus ook hier verwachten we dat je nauwkeurig en
georganiseerd werkt.
Zaterdagwerk zie jij als een deel van de service die we onze klanten willen geven.
Beheersing (zeer goed tot perfect) van de Nederlandse taal is een vereiste.

Wat hebben wij je te bieden?
We kunnen je gerust vertellen over hoe fijn het is om de limbo te dansen op ons Amplifun-event, hoe
business games worden beleefd tijdens onze jaarlijkse Kick Off. Of hoe al onze extralegale voordelen
(maaltijdcheques, bonussysteem, verzekeringenpakket, enz..), naast het degelijke basisloon, zorgen
voor een competitief salaris, en hoe hard werken bij ons echt beloond wordt..
Maar we weten dat wat ons in essentie onderscheidt van ander spelers op de markt, gebaseerd is op:
• Het indrukwekkende opleidingstraject bij de opstart van elke medewerker
• De continue opleidingen die worden verzorgd door ons eigen trainingsdepartement, en ook
externe partners
• Het vangnet dat je ervaart door onze Back Office-support, waar een 40-tal mensen van
verschillende afdelingen klaar staan je verder te helpen bij je vragen
• De stabiliteit van onze teams en de continue groei binnen Amplifon Groep
• Talent Management programma’s op internationaal niveau voor onze top performers
• Mogelijkheid tot deelname in onze Expertise-werkgroepen, mentorprojecten, enz.

Denk je de juiste mindset te hebben om je kans te wagen bij Amplifon?
Bezoek onze carrièrewebsite, solliciteer online en laat een ijzersterke motivatie na!
https://careers.amplifon.com/nl/belux/onze-vacatures/-/vacancies/detail/976602#detail-content

