We maken er werk van!
Leerwerktraject Opticien
Service met een glimlach, blije klanten en elke dag lachend naar je werk.
Op de arbeidsmarkt is er een grote behoefte aan opticiens. Om te kunnen voldoen aan de vraag naar
vakkundige Opticiens heeft Flexoel een leerwerktraject met een branche erkende opleiding opgezet.
Een enorm leuke baan waarbij je met mensen werkt, mensen helpt en mensen optimale oogzorg biedt. Je
krijgt een opleiding en gaat na een kort inwerkprogramma aan het werk.
Werken & leren
Je krijgt de kans om jezelf te ontwikkelen en te specialiseren. Je wordt geholpen met het uitstippelen van je
carrière en maakt deel uit van een enthousiast en deskundig winkelteam.
Je gaat aan de slag samen met ervaren experts. Je werkt met de nieuwste machines, volgt de nieuwste
ontwikkelingen in je vak en werkt bij een organisatie die maatschappelijk betrokken is.
Word onderdeel van dit enthousiaste team van professionals, met allemaal hetzelfde doel: betere oogzorg voor
iedereen toegankelijk maken.
Je hebt gevoel voor oogzorg maar ook van Retail en straalt dit met plezier uit. Daarnaast ben je in staat om een
BBL-opleiding op MBO-4 niveau te volgen. Gedurende de opleiding krijg je een optimale begeleiding.
Je voldoet aan de volgende functie-eisen;
• Een teamplayer met uitstekende sociale- en communicatieve vaardigheden
• Uitstekende beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift,
• Minimaal niveau van MBO 1-3, bij voorkeur met wiskunde
• Geen nachtblindheid, geen belemmeringen die verder invloed kunnen hebben op het werken en het
woon-werkverkeer
• 6 dagen per week inzetbaar.
Opleiding en start werk
Je wordt als kandidaat uitgenodigd om de plenaire opleidingsbijeenkomsten bij te wonen. Deze bijeenkomsten
worden uitgevoerd door gevalideerde docenten. De opleidingslocaties zijn uiteraard goed bereikbaar met het
openbaar vervoer.
Gedurende 1,5 tot 2 jaar ga je 1 dag in de week naar school en werk je 3 a 4 dagen per week. Naast de 20-32
uur die je per week werkt, blijft er voldoende tijd over om de opleiding succesvol af te ronden.
In de winkel ga je de opticien assisteren, administratieve taken afhandelen, doe je agendabeheer, verstrek je
montuur advies aan cliënten, geef je adviezen over glazen, biedt voortreffelijke service zodat klanten
terugkomen, en zorgt er net als de overige teamleden voor dat de winkel netjes blijft.
Tijdens je opleiding heb je een contract voor bepaalde tijd, met vaste uren. Wanneer je je diploma opticien
hebt behaald krijg je een contract voor onbepaalde tijd
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