Sonova Norway AS inngår i en nordisk organisasjon og er en del av det sveitsiske Sonova konsernet – en ledende
produsent av innovative hørselsløsninger og tekniske hjelpemidler. Sonova er representert i mer enn 100 land og
har mer enn 14 000 engasjerte medarbeidere.
Sonova Norway AS søker

«In-House-audiograf»
Sonova har fokus på kundeservice, fagkompetanse, og kvalitetsløsninger. Vi tar våre kunder på alvor og tilbyr dokumentert
effektive produkter og løsninger. Vårt hovedkontor ligger sentralt til i Oslo, hvor vi i dag er 25 ansatte.

Stillingen
Vår in-house-audiograf skal tilbake i høreapparatformidlingen, vi søker derfor en serviceorientert, faglig oppdatert og effektiv
person til å løse følgende hovedarbeidsoppgaver:
•
•
•

audiografsupport på telefon og e-post
høreapparatprogrammering
internt audiologisk arbeid og faglig støtte for andre i vår organisasjon

Som en aktiv del av vår salgsavdeling vil du kunne delta på faglige seminar og oppgavene kan derfor innebære noe reising.
Arbeidsstedet er Sonova Norway AS’ hovedkontor i Øvre Vollgate 6 i Oslo.

Hvem er du?
Du er audiograf og du er oppriktig interessert i audiologi. Du kan være nyutdannet eller ha god erfaring, gjerne med Phonakapparater fra klinisk arbeid. Det er ikke et krav, men heller ingen ulempe om du har erfaring med kundehåndtering og salg, og
at du trives med å snakke i forsamlinger.
Du er i tillegg imøtekommende, faktaorientert, effektiv og strukturert. Du er flink til å både lytte og kommunisere. Du trives
med å samarbeide med andre, samtidig som du kan handle på egen hånd. Du takler høyt arbeidstempo med godt humør og
pågangsmot.
Vi tilbyr en selvstendig rolle som en del av salgsavdelingen, i tett samarbeid med kundeansvarlige og vår kundeserviceavdeling.
Vi verdsetter et hyggelig og uformelt miljø preget av profesjonalitet. Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner.

Søknad
For søknad og CV, eller ytterligere informasjon kan du kontakte 								
salgssjef Erik Senstad på mobil: 960 98 599 eller erik.senstad@phonak.com.
Frist for søknad er torsdag 5. april 2018.
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