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MEDEWERKERS
GEVRAAGD
601:

Kom jij ons team versterken?

Winkelcentrum “Anklaar” in

Solliciteren kan door een mail

Van der Heijden opticiens

Apeldoorn wordt nieuw gebouwd.

te sturen naar:

Nieuwstraat 2

Straks kom je in een splinter

advanderheijden2008@gmail.

4901 JH Oosterhout

nieuwe winkel.

com.

Stuur je CV met een korte

We zien je sollicitatie graag

motivatie naar

tegemoet.

welkom@garant-optiek.nl.
Wegens groei zoeken wij een
opticien ter uitbreiding van ons

602:

team. Uiteraard ook welkom als

ALGEMENE VOORWAARDEN RUBRIEK KNIPOOGJES
Adverteren in de rubriek Knipoogjes is alleen mogelijk voor
NUVO-leden. Oculus behoudt zich het recht voor advertenties
te weigeren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
het secretariaat van de NUVO, telefoonnummer 088-0771100.

contactlensspecialist of hiervoor
lerend.
Je bent een echte klantvriendelijke teamspeler.

Wij zijn per direct op zoek naar

Je werkt secuur, zelfstandig en

een enthousiaste

je bent georganiseerd.

parttime opticien

Dan bieden wij jou een leuke en
afwisselende baan in een

ter versterking van ons team.

geweldig team bij een zeer

Je werkzaamheden zullen

gerenommeerde zelfstandige

bestaan uit o.a. verkoop,

opticien. Je krijgt alle ruimte om

briladvies en refractie.

klanten op professionele wijze,

Lijkt het je leuk om in een klein

deskundig en persoonlijk advies

gezellig team te werken dan ben

te geven.

je bij ons aan het juiste adres.

Kosten Knipoogjes per 1 januari 2018
De basisprijs (voor 10 regels) van een advertentie in de rubriek
Knipoogjes is € 43,50 en voor elke extra regel die erbij komt
betaalt u € 6,50. Voor een Knipoogje onder nummer betaalt
u € 15,50 extra.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw.
Het is niet mogelijk om advertenties op een ander formaat dan het
gebruikelijke in de rubriek Knipoogjes te plaatsen. Een Knipoogje
mag slechts één kolom breed zijn en kan hoogstens worden
voorzien van een bedrijfslogo. Wie een grotere advertentie wil
plaatsen, of de advertentie wil laten voorzien van een illustratie of
achtergrond, kan zich voor een advertentie in Oculus wenden tot
Cross Media Nederland, telefoonnummer 010-7421020.

Werken en genieten in Suriname, wil jij dat?

Trainen, coachen, verkopen en het management team assisteren, en dat in de tropen bij ‘de trendsetter in
de optiek in Suriname’, Optiek Ninon N.V. Beleef een Surinaams Tropisch avontuur waarbij jij je vakkennis
optimaal kan benutten en kan overdragen in de functie van Opticien of Optometrist

Opticien/Optometrist

In de Opticien of Optometrist zoeken we iemand die
• Minimaal 5 jaren ervaring heeft in de optiek (optiek diploma vereist)
• ‘Kikt’ op brillen
• Passie heeft voor de verkoop
• De klant als koning ziet
• Passie heeft voor het overdragen van kennis
• Kwaliteit voorop stelt
• Modebewust is
• Een avontuurlijke instelling en een flexibel en vrolijk karakter heeft

88

Wij bieden
• Tropisch klimaat, 365 dagen per jaar
• Een dynamisch en vooruitstrevend team van medewerkers
• Een heel goed salaris naar ervaring
• Overtocht voor een periode van minimaal 1 jaar
• Fantastische secundaire voorzieningen
Dus, je bent de kou zat, je bent de sleur beu en je zoekt een nieuwe uitdaging? Stuur dan je sollicitatie brief met CV naar werken@optiekninon.net
t.a.v Jessica Fikki en wie weet ben jij heel binnenkort deel van ons team.

