HAR DU
HÖRT?

Audika söker
Ekonomiassistent

Vi är verksamma inom hörselvård och bedriver verksamhet i kliniker främst i Stockholm och
Skåne. Vi är auktoriserade av Regionerna och utprovning av hörapparater görs av Audikas
legitimerade audionomer. Audika är en del av den danska koncernen Demant som är en
globalt ledande aktör inom hörsel.
Vad innebär det att arbeta på Audika?
Vi tycker att alla detaljer i livet är värda att höra. För oss finns det inga kompromisser – vi vill
att alla människor ska nå sin fulla hörselpotential
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.
Du kommer i huvudsak att arbeta nära vår klinikverksamhet och vara i daglig kontakt med de
som ansvarar för kassaavslut och administration på klinik. Vi söker en person som har god
systemvana och uppskattar att arbeta efter tydliga processer. Det behöver även finnas ett
starkt intresse av att arbeta i en supportfunktion med vikt på att guida verksamheten (kliniker).
Den person vi söker har arbetat några år som ekonomiadministratör eller ekonomiassistent.
Arbetsuppgifter / kompetenser
•

Kassaredovisning & avstämning av kassor

•

Transaktionsflöde (Kassa – Bokföring - Bank)

•

Hantering & registrering av rekvisitioner

•

Kundfakturering

•

Inköp av kontorsmaterial

•

Systemkunskap

•

Excel

•

Affärssystem

•

POS (Kassasystem)

•

Regionernas datasystem

Mer om Audika. Audika ägs av Demant som är en dansk hörselkoncern som grundades 1904. Audika driver ett 30-tal hörselkliniker 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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Personliga egenskaper
•

Strukturerad och noggrann

•

Ansvarstagande

•

Lagspelare / gillar att arbete i team

•

Flexibel

•

Lösningsorienterad och nyfiken

Meriterande
•

Erfarenhet från butik och/eller privat vårdadministration

•

Arbetat med kundreskontra

Om tjänsten
•

Tillsvidareanställning med inledande 6 mån provanställning

•

Heltid 100%

•

Arbetsplatsen är på Audikas ekonomikontor i Linköping

•

Tillträde snarast/enligt överenskommelse

•

Månadslön med individuell lönesättning samt möjlighet till andra förmåner

Skicka din ansökan till:
Vi ser gärna att du skickar din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 15/11.
Välkommen att skicka in ditt CV och ett personligt brev via e-post till: rekrytering@audika.se
Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef:
Niklas Söderlind, Ekonomichef
nisd@dgs.com, 0704-926962
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