Synoptik
– en dynamisk arbejdsplads med faglig stolthed og
engagerede medarbejdere.

Måske med dig på holdet?

2

Indhold
Historien kort					4
Vores vision					5
Vores fire værdier				6
Ambitionen om Danmarks 			
bedste synsprøve			

8

Synoptik Academy				10
Mulighederne er mange			

12

Vi vil gøre en synlig forskel			

14

Derfor skal du arbejde i Synoptik		

16

Med GoZee-appen bliver brochuren levende
GoZee: Sådan kommer du i gang på
30 sekunder
1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store
eller Google Play, og download appen på
din smartphone eller tablet.
2. Åbn appen, og brug den på sider med
GoZee-ikonet.

Fotogalleri
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Snap
video
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Der er vist
noget, du ikke
ved om os
Du har en brochure i hænderne, så du kender os sikkert
allerede lidt. Men ved du, hvorfor vi er et spændende
og sjovt sted at arbejde? Ved du, hvad vi mener er det
mest magiske øjeblik, der findes? Ved du, hvordan
det kan være, at vi tør prale med branchens bedste
uddannelsesprogram? Eller hvordan vi hvert år gør en
synlig forskel for flere tusind ghanesere?
Om lidt gør du…
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Historien kort
– Vi har gjort det samme i 90 år.
Og vi bliver ved
I 1930 grundlagde grossist Sophus Robert Delfer
Sygekassernes Optik. Han vidste, at et godt syn
var altafgørende for et menneskes livskvalitet, og
hans målsætning var derfor at gøre det gode syn til
hvermandseje. Lige fra Sygekassernes Optik slog
døren op, har strategien været at tilbyde kvalitet og høj
faglighed til skarpe priser.
I dag 90 år senere er det i bund og grund stadig det,
der er kernen i Synoptik. Fra vores over 100 butikker
hjælper vi hver dag danskerne til at se skarpt og dermed
til at kunne nyde livet med alle dets nuancer. I høj sol,
tusmørke og læselampens skær. På jobbet, på vejen og
på pisten.

Synet er den vigtigste af
vores sanser. Op mod
80 % af alle indtryk
stammer fra synet. Et
godt syn gør det lettere
at lære, opleve verden
og hinanden samt
bidrage til samfundet.

Vores vision:
Vi vil være Danmarks mest
anbefalede optikerkæde
Vi lever for det magiske øjeblik, hvor alting falder på
plads.
I Synoptik sælger vi livskvalitet gennem optimering af
vores kunders vigtigste sans. Ud over den forskel, selve
glasset eller linsen skaber, kan det rigtige brillestel gøre
en stor forskel for kundens personlige udtryk.
For os, som arbejder i Synoptik, er det sandhedens
øjeblik, når kunden tager den helt rigtige brille eller
kontaktlinse på – og derefter løfter blikket for at opleve
det første, optimerede synsindtryk. Ser, hvor skarpt
alting er, og hvor skarpe de selv ser ud. Det er der, alting
falder på plads, og hvor vi ved, at vi har gjort en synlig
forskel.
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Only at Synoptik
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Vores fire værdier
… og de er til for at blive brugt!
Der er skrevet mange bøger om værdier i virksomheder.
I Synoptik mener vi, at værdierne skal være en hjælp i
dagligdagen og bruges aktivt – alternativt helt skrottes.
Vi er glade for vores, så vi har valgt det første.
Med vores fire værdier bliver det lettere at definere
os som kæde på tværs af landet til fordel for nye
og loyale kunder. Værdierne er med til at give vores
medarbejdere et fælles fodslag og en stolthed over de
ting, vi hver dag arbejder for – hver for sig og sammen.
Med vores fire værdier tror vi på, at det både bliver
mere spændende og sjovere at være en del af holdet i
Synoptik.

Vindermentalitet

Handlekraftige

•
•
•
•

•
•
•
•

Synoptik er en holdsport
Vi ved, hvor målet står
Vi gør det bedre – hver gang
Vi fejrer, når vi vinder

Tør at turde
Gør noget
Levér varen
Tag ansvar

Imødekommende

Troværdige

• Smil – du er på
• Forstå din kunde
• Inspirér i øjeblikket

• Skab værdi for kunden
• Gør det enkelt
• Hold, hvad du lover
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Ambitionen om
Danmarks bedste
synsprøve
Som de eneste i landet tilbyder vi altid en udvidet
synsprøve, der er certificeret af Dansk Standard.
Vi gør det for at tilbyde en ensartet og høj kvalitet til alle
kunder, men også fordi en udvidet synsprøve er hele
forudsætningen for et skarpt og sundt syn.
Med en udvidet synsprøve undersøger Synoptiks
autoriserede optikere ikke alene kundens syn. Vi
undersøger også øjnene for eventuelle tegn på
øjensygdomme og sygdomme som diabetes og forhøjet
blodtryk. På den måde hjælper vi kunderne til at
forebygge og måske helt undgå synstab og et forringet
helbred.
Dygtige og dedikerede medarbejdere
At levere ambitionen om Danmarks bedste synsprøve
kræver naturligvis avanceret udstyr. For at arbejde
klinisk med øjet på det niveau, vi gør i Synoptik,
investerer vi løbende i ny teknologi til nethindefotos,
trykmålinger og målinger af synsfeltet med stor
nøjagtighed.
Men foruden det avancerede udstyr kræver det noget,
der er mindst lige så vigtigt: Dygtige og dedikerede
medarbejdere.

Læs mere om vores
udvidede synsprøve
på synoptik.dk
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Det kræver avanceret udstyr,
og så kræver det dygtige og
dedikerede medarbejdere. Vi
har heldigvis begge dele.

Only at Synoptik
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Branchens bedste
uddannelsesprogram
Synoptik Academy
Det skal være sjovt at gå på arbejde, og det er
simpelthen sjovest at være dygtig. Uddannelse og
kompetenceudvikling er derfor ikke kun en investering
for at kunne levere ambitionen Danmarks bedste
synsprøve. Det er også en investering i glade og stolte
medarbejdere med et højt fagligt niveau.
Uden at prale tør vi godt sige, at Synoptik har branchens
bedste uddannelsesprogram. Synoptik Academy
byder på en bred vifte af kurser til både optikere
og salgsrådgivere. Undervisningen sker både via
e-learning, klasseundervisning og i butikken.

Byg på, efterhånden som lysten
er der, og ambitionerne vokser.
•
•
•
•
•

Ledelse
Kompetenceudvikling
Styling
Salg og rådgivning
Personlig udvikling
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Mulighederne er mange

Onboarding-programmer

Akademiuddannelsen

– for dig, der er ny

– for dig, der er butikschef

Alle fortjener en god start. Med onboardingprogrammet får nye medarbejdere en helstøbt
introduktion til arbejdet i Synoptik. Programmet
indeholder en række temaer, der giver den bedst mulige
grobund for hurtigt at blive en succes.

Målrettet og praksisnær lederuddannelse, der
bygger på deltagernes erfaringer fra arbejdet
som butikschef. Baseret på moduler godkendt af
Undervisningsministeriet. Efter endt uddannelse
har du 60 ECTS-point og akademiuddannelsen
”Akademiuddannelse i Retail”.

Talentuddannelsen

Brillestylistuddannelsen

– for dig, der drømmer om at blive chef

– for dig, der vil give kunderne (endnu)
mere

Det er vigtigt at have ambitiøse og kompetente butiksog souschefer. Vi vil gerne rekruttere de fleste fra egne
rækker. Hvert år afholder vi et talentprogram med et
både fagligt og personligt fokus, så deltagerne kommer
nærmere målet om at blive butiks- eller souschef.

Det er vigtigt, at kunderne ser skarpt, men også at
de ser skarpe ud. Synoptiks brillestylistuddannelse
er en særligt sammensat uddannelse, der rummer
både styling, salg og optik med henblik på at kunne
give vores kunder en mere personlig og professionel
rådgivning.
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Master Class i optik

Klinisk dag

– for dig, der vil holde fagligheden skarp

– for alle optikere

Kursusdage fordelt over året med fokus på aktuelle
optiske emner. Undervisningen suppleres af
gæsteundervisere såsom anerkendte øjenlæger eller
specialister i det aktuelle emne. Du kan altid optjene
CET-point på Synoptiks Master Class.

Intern, obligatorisk undervisningsdag med fokus
på erfaringsudveksling omkring kliniske cases fra
hverdagen. De kliniske kursusdage giver dig desuden
CET-point som optiker.
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Vi vil gøre en synlig forskel
… med Synoptik-Fonden
Synoptik-Fondens grundlæggende formål er at sikre
mennesker et så aktivt og godt syn som muligt hele
livet. Gennem Synoptik-Fonden giver vi hvert år en stor
del af vores overskud tilbage til samfundet. Det sker
gennem støtte til fx forskning og konkrete projekter, der
skaber positive forandringer inden for det brede synsog øjenfaglige felt. Til glæde og gavn for alle danskere
og samfundet som helhed.
I Synoptik er vi stolte af, at vores arbejde er med til at
gøre en synlig forskel. Ikke kun for vores kunder, men
for alle i hele Danmark.

Synoptik-Fondens formål
er at sikre alle et så aktivt
og godt syn som muligt
gennem hele livet.
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… for medmennesker i Ghana
I samarbejde med Dansk Blindesamfund hjælper vi
hvert år tusindvis af ghanesere til et bedre syn og
dermed en bedre hverdag. Året rundt indsamler vi
brugte briller, der sendes til Ghana, hvor vi i samarbejde
med Dansk Blindesamfund og Ghana Blind Union har
etableret en gratis synsklinik i Ghanas hovedstad Accra.
Når vi hjælper medmennesker til at se skarpt for
allerførste gang, og de får øje på verden og deres eget
potentiale, ved vi, at vi har gjort en synlig forskel. Hvert
år i oktober sender vi et hold til Ghana for at hjælpe
med at uddele briller på klinikken. Alle medarbejdere i
Synoptik kan søge om at deltage.
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CooperVision og Synoptik
CooperVision producerer adskillige kontaktlinser i Synoptiks eksklusive
iWear sortiment, som giver Synoptik mulighed for at differentiere sig i
markedet og skabe loyale kunder. Hver eneste kunde, som tilpasses
med et iWear-produkt, gør en forskel internt og eksternt.

CooperVision og Synoptik

Produkterne i annoncen - iWear harmony, iWear activ og iWear vivid er de eneste 1-day silikonehydrogel produkter i
CooperVision producerer
adskillige
kontaktlinser
Synoptiks
iWear
sortiment. i Synoptiks eksklusive
iWear sortiment, som giver Synoptik mulighed for at differentiere sig i
markedet
og skabe
loyale
Hver opfattet
eneste kunde,
tilpasses
CooperVisions
ambition
erkunder.
altid at blive
som ensom
dedikeret,
med et iWear-produkt,
en forskel
internt og eksternt.
innovativ gør
og venlig
partner.
Produkterne i annoncen - iWear harmony, iWear activ og iWear vivid er de eneste 1-day silikonehydrogel produkter i
Synoptiks iWear sortiment.
CooperVisions ambition er altid at blive opfattet som en dedikeret,
innovativ og venlig partner.
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Derfor skal
du arbejde i
Synoptik

Vi prioriterer medarbejderes trivsel. Det er vigtigt for
os, at alle føler sig trygge, fagligt udfordret og som
en del af et vinderteam. Vi har styr på tingene, gode
ansættelsesvilkår og en stribe personalegoder.

Vi tilbyder fx:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Læring og udvikling på jobbet
Udviklingsmuligheder med branchens bedste
uddannelsesprogram
God løn, der matcher dine kvalifikationer
Fejring af mærkedage og jubilæer
Firmaaftaler med fordelagtige priser på fitness m.m.
En attraktiv personalekøbsordning
Pension, ferie- og fridage
Overenskomst og dermed aftale om arbejdstid og
øvrige arbejdsvilkår
Velfungerende personaleforening, Syn-Aktiv, som
arrangerer events og hyggeaftener

…og meget mere
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Vi vil gerne høre fra dig
Nu ved du meget mere om os. Kunne du lide, hvad du læste, og
har du lyst til at gøre en synlig forskel for andre sammen med os,
så vil vi gerne høre fra dig.

Send en uopfordret ansøgning via
vores hjemmeside synoptik.dk
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