Aktiv Ortopedteknik AB driver idag ortopedtekniska center på 16 orter i Sverige och utgör tillsammans en del av Ottobock, en av världens
ledande verantörer inom ortopedteknik. Vi tar emot landstingspatienter såväl som privatpersoner som är i behov av proteser, ortoser,
sitthjälpmedel, ortopediska skor eller inlägg. Utifrån våra unika samarbeten med medicinsk personal, patienter, anhöriga, brukarorganisationer och
leverantörer är vår ambition att kunna erbjuda marknadens bästa möjliga helhetslösning för våra patienter och kunder. Vi vill skapa förutsättningar
för ett aktivt liv.

Vi söker en butikssäljare till Aktivbutiken i
Eskilstuna
Är du en serviceinriktad person med passion för positivt kundbemötande och försäljning?
Aktivbutiken är en kombination mellan butik och klinik. Vi utgår från kundens behov av skor och
inlägg. Butikspersonalen besitter en hög medicinsk kompetens och genomför dagligen fotanalyser
på våra kunder. Därutöver erbjuder vi fotriktiga skor och bra bemötande. Till oss kommer alla
kunder från de med medicinska fotbesvär, till de som tycker om att ta promenader, eller behöver
stå bra på jobbet till den professionella idrottsutövaren.

Din framtida utmaning

Du kommer att arbeta med butiksförsäljning av skor, fothjälpmedel och ortoser direkt mot våra
kunder och patienter. På ett serviceinriktat sätt hjälper du våra kunder tillrätta genom att aktivt ta
kontakt och skapa kundsamtal, svara på frågor, berätta om våra produkter och kassahantering.

Vårt erbjudande till dig

Vi erbjuder ett stimulerande arbete i ett engagerat och kompetent team. Arbetet är roligt och
omväxlande och du får möjligheten att arbeta med varierande arbetsuppgifter. För att uppfylla
våra höga krav på kunskap och service får du utbildning inom våra produkter och vårt sortiment. Vi
erbjuder en timanställning vid behov dock i höst minst två kvällar i veckan. Arbetstiden regleras av
butikens öppettider. Placering Munktellstaden, Eskilstuna. Tillträde till tjänsten, enligt
överenskommelse.

Din bakgrund/profil

Du har tidigare erfarenhet av försäljning eller butiksarbete. För dig är det en självklarhet att i varje
kundbemötande ge den bästa service. Du har lätt för att bemöta människor och är tydlig i din
kommunikation. Du är van vid att ta eget ansvar i arbetet och är inte främmande för att ta egna
initiativ. För dig är kundservice en självklarhet. Du har mycket god datorvana och kunskaper i
Office-paketet.

Hur du ansöker

Har du frågor kring tjänsten, vänligen kontakta tf butikschef Niclas Nyhlén,
073-522 13 74, niclas.nyhlen@aktivortopedteknik.se.
Skicka din ansökan till ovanstående mailadress. Vi vill ha din ansökan snarast, dock
senast 18 maj 2019. Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma
att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Besök gärna våra hemsidor för mer information: aktivortopedteknik.se, ottobock.se.

Ottobock Group anser att det är av högsta prioritet att garantera ett maximalt skydd för dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer endast att samlas in och
behandlas i syfte att tillsätta en tjänst inom Ottobock Group. Sådan behandling är nödvändig för att genomföra rekryteringsprocessen, som ligger i arbetsgivarens
legitima intresse. Vi kan komma att dela med oss av dina uppgifter till andra företag som tillhandahåller tjänster till oss, exempelvis rekryteringstjänster. Eventuella
särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel hälsouppgifter och uppgift om fackligt medlemskap, behandlar vi endast om du frivilligt lämnar sådana uppgifter till
oss och då med stöd av ditt uttryckliga samtycke. Vi håller dina uppgifter absolut konfidentiella och delar inte dem med personer utanför Ottobock Group. Dina uppgifter
raderas efter högst 24 månader efter avslutad rekryteringsprocess. Din ansökan kommer initialt att hanteras genom vårt mailsystem. Mer information kring vårt arbete
med personuppgifter hittar du i vår integritetspolicy, https://www.ottobock.se/sidfot/sekretess-och-integritet.html

