HAR DU
HÖRT?

Audika söker
legitimerad audionom

Gillar du att hjälpa människor att höra bättre?
Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som legitimerad audionom? Hos Audika får du möjlighet hjälpa
människor varje dag, tillsammans med engagerade kollegor på en professionell arbetsplats. På Audika
är vi experter på hörsel och hjälper varje år 10 000-tals människor att höra bättre. Audikas värdegrund
bygger på patientfokus, kompetens, innovation och professionalism. Vår vision är att hjälpa fler att höra
bättre.
Vi vill att du:
• Är leg. audionom med något eller några års arbetslivserfarenhet
• Arbetar bra tillsammans med andra människor och har vilja och intresse av att hjälpa andra
• Talar och skriver svenska flytande
• Är van vid att arbeta mot uppsatta mål
• Är noggrann och ansvarstagande
Vi söker en legitimerade audionom till vår klinik i Uppsala
Som legitimerad audionom är din huvudarbetsuppgift att genomföra hörselrehabilteringar enligt vårt
uppdrag från landstinget. I arbetet ingår hörselmätningar, behovsbedömningar och utprovning av
hörapparater och hjälpmedel. Vi kan erbjuda ett ansvarsfullt, utmanande, roligt och omväxlande arbete
med möjlighet till stor personlig och professionell utveckling. Hos Audika utbildas våra audionomer
ständigt i ny hörselteknologi och rehabiliteringsmetodik.
Omfattning
• Tillsvidareanställning med inledande provanställning
• Heltid 100%
• Arbetsplatsen är på Audikas klinik i Uppsala
• Tillträde enligt överenskommelse
• Månadslön med individuell lönesättning samt möjlighet till andra förmåner
Skicka din ansökan till:
Då vi arbetar med löpande urval ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt,
dock senast den 28/4. Välkommen att skicka in ditt CV och ett personligt brev via e-post till:
rekrytering@audika.se Kontaktpersoner: Henrik Lindgren, Regional verksamhetschef, hlin@audika.se,
0732-33 25 67. Mona Nyman, HR-chef, mnym@dgs.com, 070-830 17 78 eller 08-545 227 59

Mer om Audika. Audika ägs av Demant Holding, en dansk hörselkoncern som grundades 1904. Audika driver ett 30-tal hörselkliniker med cirka 100 legitimerade audionomer och totalt cirka 200 medarbetare i Sverige. Vi är auktoriserade av landstingen
i Stockholm, Skåne, Uppsala och Östergötland och driver tre helt privata kliniker i Västerås, Kalmar och Karlskrona.

