Vacature Opticien en/of Contactlensspecialist bij Ron Zwart Optiek in
Oisterwijk
Ben jij in het bezit van een diploma Opticien en Contactlensspecialist en ben jij
op zoek naar een nieuwe uitdaging in een moderne, zelfstandige optiekzaak?
Werk je graag met de nieuwste apparatuur en heb jij kijk op het verkopen van
brillen en lenzen, van A tot Z? Vind jij het leuk om in een omgeving te werken
waar persoonlijke service en oogzorg centraal staat? Dan ben jij misschien wel
onze nieuwe collega!
Over Ron Zwart Optiek
Ron Zwart Optiek is een moderne, toegankelijke en zelfstandige optiekzaak,
gevestigd in het centrum van Oisterwijk sinds 1989. De winkel is gevestigd in
een authentiek pand met moderne inrichting. Het interieur is onlangs volledig
vernieuwd en met een oppervlakte van zo’n 200m2 een heerlijke, ruime en lichte
plek om te werken. Ook onze website krijgt binnenkort een nieuw jasje.
We hebben veel verschillende en vaste klanten, van jong tot oud, die we
voorzien van persoonlijke service. We adviseren in de keuze voor het juiste
montuur of lenzen en bieden de oogzorg die zij nodig hebben. Onze collectie aan
brillen, zonnebrillen en kinderbrillen is heel divers: van toegankelijk tot
hoogwaardig en modern. We verkopen modebewuste en moderne merken, zoals:
Brett, Funk eyewear, Gigi Barcelona, Odettes Lunettes, Faca a Face, Etnia
Barcelona, Modo, JF rey, Pro design, Woow en Matttew. Maar ook voor
toegankelijke merken, zoals Rayban, Persol en Oakley, kunnen klanten bij ons
terecht.
Je komt te werken in een team van 5 enthousiaste, behulpzame en sociale
collega’s in de leeftijd van 29 tot 60. Allen hebben een passie voor het vak en
zijn geschoold in het oplossen van zichtproblemen. We beschikken over drie
contactlensspecialisten en een optometrist, die veel ervaring in oogmeting en
contactlensaanpassing bezitten.
Over de functie en werkzaamheden
We zoeken een allround medewerker in het bezit van een diploma Opticien en
Contactlensspecialist (HBO Optometrie is geen belemmering). Je gaat bij ons aan
de slag met de verkoop van brillen en lenzen, van A tot Z. Aanmeten, verkopen,
montage en aflevering, wij doen alles in eigen beheer. Daarnaast ga je
zelfstandig aan de slag met oogmetingen, aanpassing van lenzen en nachtlezen,
lenscontroles. Waarbij je werkt met de nieuwste en modernste apparatuur.
Je vindt het leuk om alle aspecten van het vak uit te voeren en hierin te blijven
leren. Je kunt goed zelfstandig werken, maar je bent ook niet te verlegen om je
collega’s om advies te vragen.
De functie in een notendop:
• 32-28 uur.
• Je bent in het bezit van een diploma Opticien en Contactlensspecialist.
• Eventueel HBO Optometrie.
• Je hebt ervaring in het verkoopproces van brillen en lenzen, van A tot Z.

•
•
•
•

Je kan zelfstandig oogmetingen uitvoeren.
Je kan zelfstandig lenzen aanpassen.
Het uitvoeren van werkplaats werkzaamheden is een pré.
Gehoorbescherming aanmeten is een pré.

Over jou als persoon
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en energieke collega. Naast jouw skills in
het optiek vak zoeken wij iemand met de volgende eigenschappen:
•
•
•
•
•
•

Betrokken en klantvriendelijk
Sociaal
Teamspeler
Flexibel
Zelfstandig en pro-actief
Modebewust

Wat wij je bieden
Naast leuke collega’s, een net vernieuwde winkel en een fijne, professionele
werkomgeving waar je veel werkervaring op kan doen en waar je alle ruimte
krijgt om jezelf verder te ontwikkelen, bieden wij je:
• Een marktconform salaris +vakantiegeld.
• Een pensioenregeling.
• Reiskostenvergoeding.
• 23 vakantiedagen (o.b.v. 38 uur)
• Eenmaal per jaar een nieuwe bril/of lenzen en een nieuwe zonnebril.
Ben jij de allround medewerker en nieuwe collega die wij zoeken? Graag
ontvangen we je CV met motivatie op Ron.Zwart.Optiek@gmail.com. De meest
geschikte en aansprekende kandidaten nodigen we graag uit voor een
kennismaking. Uiteraard nemen we sowieso contact met je op!

