
Har du hört? Audika söker dig som vill arbeta som Legitimerad audionom i Norrköping.

Tycker du om att göra skillnad för människor? Vill du arbeta med engagerade och kompetenta 
kollegor? Vill du arbeta i en av världens största koncerner inom hörselvård? Då har du kommit 
rätt. Hos Audika får du möjlighet hjälpa människor varje dag, tillsammans med engagerade 
kollegor på en professionell arbetsplats.

Vår gemensamma värdegrund som är basen för allt vi gör, består av fyra delar: Vi skapar 
förtroende, vi är lagspelare, vi skapar innovativa lösningar, vi tillämpar en kan-göra-attityd. 
Vår vision är att hjälpa fler att höra bättre. 

Som legitimerad audionom är din huvudarbetsuppgift att genomföra hörselrehabiliteringar. 
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. 

Vem är du?

• Legitimerad audionom och gärna 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

• Van vid att arbeta mot uppsatta mål

• Noggrann och ansvarstagande

• Lyhörd, ödmjuk och lösningsorienterad 

Vad erbjuder vi?

• En kultur med starka värdegrunder 

• Tillsvidareanställning, startar med 6 månaders provanställning

• Heltid 100%, 40 timmar i veckan, måndag till fredag, kontorstider

• Kompetensutveckling via vår egen Audika-akademi

• Kollektivavtal

• Tjänstepension och tjänsteförsäkringar

Mer om Audika. Audika ägs av Demant som är en dansk hörselkoncern som grundades 1904. Audika driver ett 30-tal hörsel- 
kliniker med cirka 100 legitimerade audionomer och totalt cirka 200 medarbetare i Sverige. Vi är auktoriserade av regionerna  
i Stockholm, Skåne, Uppsala och Östergötland och driver tre helt privata kliniker i Västerås, Kalmar och Karlskrona.
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• Lifeplan – digital tjänst för att få hjälp med individuellt anpassad placering av din 

tjänstepension

• Friskvårdsbidrag

• Förmånsportal – värdefulla rabatter på tjänster och produkter hos många stora aktörer

• En strukturerad onboarding och introduktion så att du ska lyckas i rollen

Ansökan
Vill du vara en lifechanger? Passar detta in på dig? Välkommen att skicka in ditt CV och 
personliga brev till rekrytering@audika.se
Då vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 
ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 28 oktober 
2022. 

Vid frågor om tjänsten kontakta:
Henrik Lindgren, verksamhetschef,  hlin@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 tillämpar en kan-göra-attityd, vi skapar innovativa lösningar, vi är lagspelare.
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