CrossEyes Odense søger optiker
på fuldtid til ny butik
Ansvarsområder

Vi åbner ny butik i Odense C og søger derfor en dygtig optiker på fuldtid til at indgå i den daglige drift.
Din primære opgave som optiker bliver at tage synsprøver på kunderne og rådgive dem i forhold til valg
af briller og kontaktlinser. Hos CrossEyes er vi passionerede omkring optik og yder altid den bedste
kundeservice - du skal derfor brænde for faget og for at give den bedst mulige vejledning til vores kunder.

Din profil

Vi forventer, at du er fra lokalområdet, uddannet optiker med KL2 og har erfaring fra en lignende stilling.
Du har gåpåmod, er udadvendt, positiv og har en naturlig tilgang til salg. Du er god til at strukturere
din arbejdsdag, og du er hurtig til at tilpasse dig nye situationer. Derudover er du klar på at arbejde
selvstændigt og tage ansvar for dine egne opgaver, samtidig med at du indgår som en del af et
nyetableret team, hvor et godt samarbejde er afgørende for at kunne løfte opgaverne i flok.

Du får

En uformel og dedikeret arbejdsplads
En travl og varieret hverdag i et inspirerende miljø
En arbejdsplads hvor alle idéer er velkomne og inputs bliver hørt
Et udfordrende job med en høj grad af selvstændighed
En solid opbakning fra vores hovedkontor vedr. produkter, IT, salg og drift
Mulighed for at sætte dit præg på en ny butik

Arbejdssted
Odense C

Om CrossEyes

CrossEyes er en dansk optikerkæde grundlagt i 2010 i Aarhus. Vi har vores eget design på hylderne i
butikkerne til faste, lave priser. Hos os er der plads til mangfoldighed og kreative idéer. Vi elsker at have
mange bolde i luften, og vi ser det som vores vigtigste og fornemmeste opgave at udbrede kendskabet
om vores danske og unikke brillekoncept.

Kontakt

Send en kort ansøgning og CV til info@crosseyes.dk. Vi afholder samtaler løbende så send din
ansøgning snarest. Ansættelse er pr. januar 2018 eller hurtigst muligt.

crosseyes.dk
CrossEyes Eyewear & Opticians
crosseyes_eyewear

