Brauner Optik i Glostrup søger optiker
Brauner Optik er Glostrups ældste og mest velrenommerede optikforretning. Forretningen har
eksisteret i mere end 70 år og er kendt for altid at sætte service og høj faglighed forrest, hvilket
har givet en fast kundekreds, der er kommet i forretningen gennem generationer.
Forretningen er i dag en moderne og alsidig forretning der mestrer alle optometriens facetter, der
ud over brilledelen også omfatter en stor kontaktlinseklinik. Vi sætter fagligheden forrest og gør
det altid med et smil. Vi prioriterer at have det rigtige og moderne udstyr og tager os altid god tid
ved synsundersøgelse og kontrol. Der lægges vægt på samtale om kundens behov, så ethvert
synsproblem kan blive afdækket og løst.
Vi skal ansætte en ny optiker for første gang i 16 år, så vi leder ikke alene efter en dygtig kollega,
der elsker sit fag og at yde den gode service, men i lige så høj grad en medarbejder, der ønsker at
være en del af et godt og stabilt team, hvor vi har et stærkt sammenhold og sammen sørger for, at
Brauner Optik fortsat kan være blandt de bedste i branchen.
Du er autoriseret optiker, og vi foretrækker, du har erfaring fra en optikforretning, hvor du har
fået den grundlæggende viden, så du nemt kan indgå i vores dagligdag, hvor vi naturligvis hjælper
dig til at komme godt på plads. Om du har få eller mange års erfaring er ikke det vigtigste, så
længe du sætter en ære i at levere en god service og at finde det helt rigtige produkt til vores
kunder. Høj faglighed og fokus på kvalitet er kernen i vores service.
Så send os en mail med ansøgning, CV og evt. anbefalinger/referencer til lars.brauner@mail.dk.
Vi afholder samtaler løbende. Ansættelse er pr. 1. marts eller så hurtigt som muligt. Har du
spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Lars Brauner på tlf. 40 15 16 42.

