Har du
et hjerte som
banker
for faget?

Brenner
du for god
personlig
service?

Er du vår
neste
kollega?

Vi kan tilby









Moderne og avansert klinisk utstyr
Optomap og perimetri i alle butikker
OCT
Gode og kunnskapsrike kollegaer
Stort fokus på faglig videreutvikling
Årlige fagseminarer
Ekstra god tid til synsundersøkelser
Nettbasert klinisk diskusjonsforum

Vil du bli en av oss?
Interoptik trenger flere dyktige optikere
– og vi ønsker deg som erinteressert i faglig
og personlig utvikling.

Kliniske konsepter med
fokus på optikerfaget






Utvidet synsundersøkelse med optomap
Myopikontroll
Konsultasjon for tørre øyne
Barn og syn
Drømmelinser

Ønsker du
å jobbe hos oss?
Det beste ved å jobbe
i Interoptik, er at vi
får lov til å utfolde oss
og hele tiden være
spydspissen i det som
skjer i faget vårt.

Besøk vår karriereportal på
www.interoptik.no/karriere

Erik Robertstad

Optiker, Interoptik Holt

www.interoptik.no
Ledige stillinger:
https://candidate.hr-manager.net/Vacancies/List.
aspx?customer=synoptik_no&departmentid=18958
Sjekk Interoptik på Youtube
https://vimeo.com/388211448/8445c1fc32
(videoen skal redigeres noe, men her har dere en ide. )

EKSPERTISE

NYSKAPENDE

Kunnskapsrikt til stede

Velg å være annerledes

For Interoptik har fag og fokus på øyehelse alltid
vært den store motivasjonen i hverdagen. Å kunne
hjelpe folk med å se bedre, synes vi er en fantastisk oppgave! Vi setter en høy standard for produktog fagkunnskap for å sikre kundene våre en god
opplevelse. Produktene våre er av aller beste
kvalitet – og vi fører et bredt utvalg av merkevarer.

Vi er ikke redde for å tenke nytt for å skille oss
ut i bransjen. Vårt innovative fokus gjør ofte at
kundene velger oss fremfor andre. Vi har alltid
investert i nyeste teknologi og spisset faglig
kompetanse blant våre medarbeidere. Vi lanserer
stadig nye produkter og konsepter for å sikre at
kundene får den aller beste synshjelpen.

KARRIERE

FANATISK
SERVICE

Kundens syn – vårt ansvar
Hos oss jobber det stolte og pålitelige medarbeidere,
som er dedikerte til å gi kundene personlig og tett
oppfølging. Gjennom å avdekke behov og gi gode
råd, får vi lojale kunder! I våre butikker får kundene
fantastisk service. Vi gleder oss over positive
tilbakemeldinger fra våre kunder – dette skaper
gode opplevelser og historier.

MULIGHETER

Vi hjalp en jente på ni år
som hadde syn på -8.
Hun hadde ikke briller
fra før – og gikk fra
fingertelling til godt syn.
Arbeidet for Vision for All
er absolutt givende.
Fredrik Samuelsen Buer
Optiker, Interoptik Vika

Organisasjonen Vision for All reiser med optikere
og hjelpemannskap til u-land som Kambodsja,
Haiti, Peru, Guatemala og Eritrea. Med seg har de
briller og solbriller som våre kunder har donert.
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FANATISK
SERVICE

Øyne for detaljer
Som Interoptiker hjelper du kundene med å finne
den brillen som kler og passer de best.
To ører til å høre med
Er kunden opptatt av sport? Glad i mote? Leser mye?
Som Interoptiker lytter du til kundens behov og gir
løsningene tilpasset livet de lever.
Et hjerte som banker for faget
Som Interoptiker er du engasjert og oppdatert i
synsteknologi, øyehelse og den siste brillemoten.
Hjertet ditt banker litt ekstra når du snakker fag.
Med et smil om munnen
Som Interoptiker skal du sørge for å ha de mest
fornøyde kundene. Derfor strekker du deg langt for
at kunden skal få en god opplevelse i møte med deg.

Interoptik AS
Tlf: 67 55 28 00 - hr@interoptik.no
www.interoptik.no

