Vi söker en:

Optiker till vår inslipningsavdelning
Rodenstock Sverige AB är inne i en expansiv fas och behöver förstärka på inslipningsverkstaden.
Vi kan erbjuda ett stimulerande jobb där vi sätter kundens bästa i fokus. På inslipningsavdelningen slipar vi in glas åt
våra kunder. Dessutom skickas de mest komplicerade jobben till oss varför vi alltid står med nya, roliga utmaningar.
Tillsammans är vi tre medarbetare som ständigt delar med oss av våra erfarenheter för att nå en så bra slutprodukt som
möjligt.
Din roll på inslipningsverkstaden är att leda kvalitetsarbetet genom att strukturera upp arbetet på det sätt som gör att vi
når bästa möjliga slutprodukt. Du sköter kommunikationen med våra kunder angående inslipningsjobben. Felsökning och
rådgivning till våra kunder angående konsumenters bästa synkorrektionslösningar ingår också.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Blockning, slipning, montering och kontroll av glasögon.
• Leda kvalitetsarbetet och utveckla de ständiga förbättringarna
• Göra felsökningar åt kunder som har problem samt sköta kundkommunikationen.
• Vara rådgivande för optikerns glasval utifrån konsumentbästa.
• Att rycka in och sköta viss logistikhantering.
Du behöver vara skicklig och erfaren i hantverket, sakkunnig inom optik, kommunikativ med kunder och kollegor. Vi söker
därför en utbildad optiker eller verkstadsoptiker. Ledaregenskaper är meriterande. Kommunikationen med kunder är viktig
varför du behöver kunna förmedla ditt optiska kunnande på svenska. För kommunikationen med våra kollegor i Tyskland
krävs att du även behärskar engelska i tal och skrift.
Rodenstock Sverige AB är en platt organisation där du som medarbetare har stor möjlighet att påverka ditt eget och vårt
gemensamma arbete. Vi jobbar med moderna maskiner och vi har dessutom den allra senaste tekniken för slutkontroll av
glasögon.
Rodenstock finns representerat i mer än 85 länder. Rodenstock Sverige AB levererar glas, glasögon, bågar och maskiner till
optiker i Sverige.
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan till dawid.stenlund@rodenstock.se senast 3/1-2020.
Kontaktpersoner;
Dawid Stenlund			Peter Jansson			Torgny Hansson
Kvalitetsansvarig		Produktionsansvarig		Ekonomi/Personalchef
018-188018			018-188030			018-188002

