
Har du hört? Audika söker koordinator till hörselkliniken på Kungsholmen

Brinner du för att ge kunden den bästa servicen? Vill du arbeta med engagerade och kompetenta 
kollegor i en av världens största koncerner inom hörselvård? Då har du kommit rätt.

Om rollen

Med ett leende på dina läppar har du en central roll på vår klinik och är den första som våra kunder 
möter.  Som varumärkesambassadör strävar du alltid efter att våra kunder ska känna sig välkomna och 
få förtroende för oss som företag, ge personlig hörselvård och alltid sätta individen i första rummet. 

Det är viktigt att du är självgående och initiativtagande, känner dig säker i din roll samt att du har 
ett positivt förhållningssätt till problemlösning. I samarbete med audionomerna säkerställer du att 
kundflödet fungerar optimalt. Du hanterar och ansvarar för den administration som finns på kliniken 
samt försäljning av tillbehör över disk. Med jämna mellanrum och ofta behöver du kunna hantera flera 
situationer och uppgifter samtidigt och det är viktigt att du då kan behålla lugnet.

Vem är du?

• Har gymnasieutbildning och några års arbetslivserfarenhet, inom service eller direktförsäljning

• Är lösningsorienterad och van att arbeta självständigt

• Är serviceminded ut i fingerspetsarna, gör alltid det lilla extra för kunden

• Har en god samarbetsförmåga, är social och förstår vikten av att arbeta mot uppsatta mål

• Är noggrann och lämnar inga uppgifter oavslutade

• Är tekniskt intresserad, då vi utför enklare service av hörapparater direkt på kliniken

• Har god datorvana, vi arbetar i flera olika system

• Har god förmåga att uttrycka dig i skrift, både på svenska och engelska som är vårt koncernspråk

Vi arbetar nära våra kunder och kollegor och sätter stort värde på din sociala kompetens. För att göra 
ett bra jobb hos oss bör du vara engagerad och målinriktad och gärna sätta egna mål för vad du vill 
uppnå. Vi söker helt enkelt dig som alltid vill lite mer.

Mer om Audika. Audika ägs av Demant som är en dansk hörselkoncern som grundades 1904. Audika driver ett 33 hörselkliniker med 
cirka 110 legitimerade audionomer och totalt cirka 200 medarbetare i Sverige. Audika är auktoriserade av regionerna i Stockholm, 
Skåne, Uppsala och Östergötland och driver fyra helt privata kliniker i Göteborg, Västerås, Kalmar och Karlskrona.
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Om oss på kliniken

Vi är ett härligt gäng om 5 audionomer och en koordinator, några audionomer har över 20 års erfaren-
het och några är helt nyutexaminerade. En perfekt blandning av kunskap och erfarenhet! Vi har också 
två ÖNH-läkare med lång erfarenhet och med spetskompetens inom yrsel. Som koordinator möter du 
både Audikas kunder och de som ska till någon av läkarna. Vi är en del av Audikafamiljen där vi är ca 
200 medarbetare på över 30 kliniker.

Mer om tjänsten

• Tillsvidare, vi tillämpar 6 månaders provanställning

• Heltid, 40 timmar i veckan, måndag till fredag, kontorstider

• Arbetsplatsen för närvarande på Kungsholmen

• Tillträde snarast möjligt

• Individuell lönesättning, tjänstepension och andra fina förmåner som vi gärna berättar mer om 

Välkommen att skicka in ditt CV och ett personligt brev via e-post till: rekrytering@audika.se

Då vi arbetar med löpande urval kan vi komma att tillsätta rollen innan sista ansökningsdag. Vi ser fram 
emot din ansökan så snart som möjligt.

Vid frågor om tjänsten kontakta:

Ellen Govers, verksamhetschef, mejl: egov@audika.se

På Audika är vi experter på hörsel och hjälper varje år 10 000-tals människor. Vår vision är att hjälpa 
fler att höra bättre. Vår gemensamma värdegrund utgörs av fyra delar: Vi skapar förtroende, vi tilläm-
par en kan-göra-attityd, vi skapar innovativa lösningar, vi är lagspelare.


