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Iris Hjälpmedel expanderar och öppnar under våren ett showroom på Södermalm! 

Är du en lyhörd person med ett stort intresse för personlig service, kundrådgivning och sälj? Här 

får du chansen att arbeta med just det, och samtidigt ha ett väldigt roligt och utvecklande jobb. 

Sök redan idag! 

 

Vad innebär jobbet som Butiksansvarig? 

 

Som butiksansvarig till Iris Hjälpmedel kommer du vara en nyckelperson i verksamheten då 

du representerar företaget, och du blir en viktig del i en inspirerande butiksupplevelse. Ditt 

ansvar kommer vara omfattande och spänna över många olika arbetsområden; främst när det 

kommer till personlig rådgivning inom syn och konsulterande gentemot våra kunder, men 

arbetet präglas också av produktförståelse, löpande lokalvård och merförsäljning. 

Arbetet passar dig med intresse för sälj och service utöver det vanliga, som tycker om att 

identifiera kunders önskemål och att erbjuda den bästa lösningen. Eftersom butiken är 

nyöppnad får du chansen att utforma lokalerna efter personligt tycke och smak, därför tror vi 

att du är kreativt lagd och intresserar dig för interiör, form och skyltning. 

 

I jobbet ingår till exempel att: 

• Hjälpa kunder som har frågor om syn- och kognitionshjälpmedel 

• Anordna kundevent och bjuda in till träffar 

• Dagligen öppna och stänga butiken samt diverse underhåll som tillkommer 

• Övrig administration där du bokar in rådgivningar, förbereder inbjudningar och 

arbetar löpande med beställningar i vårt affärsområdessystem 

Du som söker ska ha: 

• Ett par års erfarenhet av butiksarbete (gärna där merförsäljning och personlig 

rådgivning har ingått) 

• God svenska i både tal och skrift 



• God datavana   

 

Utöver kraven ser vi det som meriterande om du: 

 

• Har en bakgrund som optikerassistent/synpedagog eller erfarenhet från att arbeta 

med hjälpmedel/synrelaterade frågor  

• Tidigare har kommit i kontakt med Iris Hjälpmedels produkter 

• Är van att arbeta i affärssystem (vi använder oss av visma.net) 

För den här rollen kommer vi lägga stor vikt vid personliga egenskaper.  

Vi söker framför allt dig som är en lyhörd och tålmodig person, som motiveras av att få ta 

eget ansvar och att se uppskattning och glädje hos människor till följd av ditt arbete. Du 

älskar att skapa in- och utvändiga miljöer som lyfter produkter på ett säljande och tilltalande 

sätt och du navigerar vant i en rådgivande roll. 

 

Om Iris Hjälpmedel 

 

”Varje dag står vissa individer och grupper i vårt land inför nya utmaningar. Både i stort och 

smått. För vår del handlar det om att arbeta engagerat för ett öppnare samhälle med ökad 

tillgänglighet för alla”. 

Iris Hjälpmedel är ett företag med säte i Stockholm. Vi har levererat hjälpmedel sedan 1950-

talet. Vi har teknisk och pedagogisk kompetens inom de flesta områden för 

funktionsförstärkning och arbetar även mycket med individuellt anpassade lösningar av 

avancerad och funktionell utrustning, primärt inom syn och sekundärt inom kognition. 

 

Om Framtiden 

 

Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. 

Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är 

specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige 

samt i Oslo. 

För denna tjänst kommer du vara anställd som konsult genom oss på Framtiden den första 

tiden, för att sen ha möjlighet att gå över till en anställning hos Iris Hjälpmedel. 

 

Villkor 

 

Start: Mitten på januari 

Lön: Enligt överenskommelse 

Ort: Stockholm, Södermalm 

Arbetstider: 10-18 

Omfattning: Heltid 

 

Vi ser fram emot din ansökan!  

 


