
zoekt nieuwe collega’s!

Opticien | 32 – 38 uur | Ede
VD Wiel Optiek groeit! Om die groei te stimuleren, zoeken we een nieuwe collega die als 

opticien het verschil voor de klant maakt. Ons team bestaat uit 14 collega’s met een passie 
voor brillen, lenzen en oogzorg. Kom jij ons als opticien versterken?

Opticien bij VD Wiel
Als het goed is, weet je als opticien al heel goed wat je gaat doen. Je meet, adviseert en verzamelt gegevens. Maar 

wij zoeken iemand die meer doet dan dat. Een enthousiaste en gedreven opticien met gevoel voor brillenmode. 

Iemand die altijd gaat voor de beste en mooiste oplossing voor de klant. 

Kwaliteit en service vinden wij belangrijk. Niet voor niets zijn wij een van de weinigen die een totaaloplossing voor 

de klant biedt. Daarnaast werk je bij ons met de beste apparatuur. Ben je bekend met AVA™, Advanced Vision 

Accuracy™? Dankzij deze nieuwe, zeer nauwkeurige en eenvoudige manier om het zicht te meten, kunnen we de 

ogen meten tot 0,01 D nauwkeurig. Bij de huidige oogzorg blijft het niet, we zijn altijd opzoek naar innovaties en 

ontwikkelingen die passend zijn voor onze klanten.

Wie zijn wij?
VD Wiel Optiek & Optometrie is een goedlopend en professioneel familiebedrijf dat in Ede is gevestigd sinds 1953. 

Inmiddels staat de vierde generatie Van der Wiel in de winkel. Kwaliteit en service staan bij ons altijd voorop. 

We ontmoeten je graag!
Solliciteer nu bij VD Wiel Optiek & Optometrie, we verwelkomen je graag in onze moderne winkel in het centrum 

van Ede. Herken jij jezelf in dit profiel? Dan maken we graag kennis met je. Stuur je cv en een korte motivatie naar 

rik@vdwieloptiek.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wie ben jij?
• Je bent klantgericht en flexibel. Je denkt mee zodat

  we tot de beste oogoplossingen komen. 

• Je bent in het bezit van de benodigde diploma’s. 

• Werkervaring is fijn, maar geen must. We leren je

  het vak graag. 

• Je hebt kennis van je vakgebied, denkt in kansen

  en hebt gevoel voor (oog)mode.

• Je kan goed samenwerken zodat we als team

  elkaar inspireren en helpen.

 

Wat bieden wij jou?
• Moderne werkomgeving en een hecht en

  informeel team.

• Contract van minimaal 32 uur.

• Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling

  en professionalisering op je vakgebied.
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