HAR DU
HÖRT?

Audika söker
Verksamhetschef i Skåne

Tycker du om att göra skillnad för människor? Vill du arbeta med engagerade och
kompetenta kollegor i en av världens största hörselkoncerner?
Vi söker verksamhetschef till våra kliniker i Skåne
Vår nuvarande verksamhetschef går i pension och vi söker därför en engagerad och
målmedveten verksamhetschef till våra kliniker i Skåne. Som verksamhetschef har du
ett ansvarsfullt och omväxlande arbete där du spenderar din tid ute på klinikerna med
medarbetarna. Du är en viktig del av en ambitiös marknadsledare och ingår i en större
organisation tillsammans med andra verksamhetschefer.
För att bli framgångsrik måste du trivas i en miljö där det är avgörande att du brinner för att
utveckla dina medarbetare, att du vill utveckla ett starkt och högpresterande team där kvalitet
och kundvård är viktiga parametrar. Det är viktigt att du trivs med en miljö i förändring.
Ansvarsområden
•

Aktivt leda det dagliga operativa arbetet för klinikerna i Skåne, ca 20 medarbetare

•

I tjänsten ingår fullt personalansvar med personalutveckling och lönesamtal

•

Coacha, stötta och utveckla medarbetarna på klinikerna att nå sin fulla potential

•

Skapa långsiktiga kundrelationer och aktivt arbeta för att verksamheten genomsyras av
kundfokus.

•

Uppdraget är att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten utifrån företagets mål.

Är du den vi söker?
Som ledare är du trygg, beslutsmässig och van att leda i förändring och tillväxt. Du brinner för
rådgivande försäljning och med ditt agila tänk driver du verksamheten mot uppsatta mål. Vi
ser även att du har förmågan och viljan att med energi ta tag i möjligheterna, att coacha, driva
och följa upp verksamheterna. Du ska kunna leda en geografiskt spridd verksamhet.
Med ett genuint intresse för människor och förmågan att lyssna och förstå skapar du genom
ditt ledarskap förutsättningar för organisationen att nå sina mål. Du är en självklar förebild i att
leva upp till företagets värdegrund.

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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Utbildning och yrkeserfarenhet
Tidigare erfarenhet från personalledande befattning inom vårdsektorn är en förutsättning.
Utbildning som legitimerad audionom är meriterande. Flytande svenska (tal och skrift) samt
goda kunskaper engelska då det är vårt koncernspråk.
Vi vill att du:
•

är initiativrik, målmedveten och inte rädd för utmaningar.

•

är trygg i dig själv och kan fatta beslut på egen hand.

•

har goda chefs- och ledaregenskaper, engagerad, positiv och lösningsorienterad och kan
bidra med både humor och glädje till din arbetsgrupp och kollegor.

•

har en god social kompetens och är bra på att kommunicera med människor på olika
nivåer.

•

är bra på att samarbeta och har en vilja till att bidra och att göra skillnad.

Mer om tjänsten
•

Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning

•

Heltid 100%

•

Arbetsplatsen är på Audikas kliniker i Skåne

•

Rapporterar till Försäljningschef

•

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 15/12.
Välkommen att skicka in ditt CV och ett personligt brev via e-post till:
rekrytering@audika.se

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
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Vid frågor om tjänsten kontakta:
Marianne Damgaard, Verksamhetschef Skåne, mdam@audika.se
Mona Nyman, HR-chef, mnym@demant.com
Om Audika
På Audika är vi experter på hörsel och hjälper varje år 10 000-tals människor till en bättre
livskvalitet. Vår vision är att hjälpa fler att höra bättre.
Audika ägs av den danska hörselkoncernen Demant, som grundades 1904. Audika driver 27
hörselkliniker med omkring 100 legitimerade audionomer och totalt cirka 200 medarbetare i
Sverige. Vi är auktoriserade av regionerna för att utföra primär hörselvård.
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.
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