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Om Optoteam: 
Optoteam er et bemannings- og rekrutteringsbyrå med fokus på å betjene optisk bransje 
med høyt kvalifisert arbeidskraft. Behovet for optikere er stort. Noe som har gjort det 
vanskelig å rekruttere til faste stillinger og til å dekke behovet for midlertidig arbeidskraft. 
Bransjen er i vekst og behovet for optikere er økende. 

Vi ønsker å være en samarbeidspartner mer enn en leverandør for de som ønsker å bruke 
våre tjenester, det være seg både for kjeder og frittstående butikker. Vi vil at våre kunder 
skal oppleve at de ikke behøver å bekymre seg for å dekke behovet for midlertidig 
arbeidskraft med egne ambulerende optikere, eller for hvordan de skal fylle nye stillinger 
når de inngår et samarbeide med Optoteam. 

Vi ser for oss å dekke dette behovet gjennom å bygge opp lokale team med optikere. Det gir 
lavere kostnader mht reiser og diett og det gir mindre belastning på våre optikere. Vi har tro 
på teamet som grunnstein i enhver organisasjon. Derav navnet Optoteam. Vi ser for oss å 
utvikle teamene i takt med våre kunders behov. Hvert team ledes og styres av en 
regionsansvarlig. 

Optoteam ble etablert i begynnelsen av september 2018, men personene i Optoteam er 
slett ikke nye i bransjen. Daglig leder vil være Thanh Tran som selv er optiker og har lang 
fartstid både med rekruttering og bemanningsløsninger. Det samme har styreleder Arne J. 
Halvorsen. Han er ikke optiker, men har til gjengjeld lang erfaring som bedriftsleder og 
konsulent. 

Vi har en ambisjon om å være bransjens foretrukne samarbeidspartner innenfor bemanning 
og rekruttering. Vi skal være så gode at våre samarbeidspartnere overlater rekruttering og 
ambulerende optikere til oss. 

Vi ser på både Norge og Sverige som vårt marked og har i dag optikere ansatt i begge land. 
Vi vil være representert i Sverige med eget selskap fra nyttår. Vår målsetning var at vi skulle 
være 10 optikere i løpet av oppstartsåret og 20 optikere ved utgangen av 2019. Den første 
målsetningen er allerede på plass.  

Videre har vi en visjon om å være bransjens beste arbeidsplass for optikere som ønsker 
personlig vekst og utvikling. Hos oss legges det stor vekt på å bygge en kultur hvor ansatte 
kan trives og blomstre. 

 

Optiker i Optoteam AS 

Frihet og fleksibilitet – Utvikling og karriere 

Som ambulerende optiker i Optoteam vil du oppleve stor variasjon i din arbeidshverdag. Du 
vil bli kjent med nye steder og nye mennesker, og du vil måtte sette deg inn i ulike rutiner og 
prosedyrer. Du vil få lære deg hvordan de forskjellige kjedene fungerer. Våre vikarer 
opplever ofte at de får bruke mer av sin arbeidstid på optikkfaglige oppgaver enn hva de 
gjorde som fast ansatt optiker i butikk. Du blir tatt svært godt imot av våre oppdragsgivere. 
De har jo ventet på en optiker med lengsel og smerte. 



Våre oppdragsgivere forventer optikere med høy faglig kompetanse. De skal være trygge på 
at deres kunder/klienter blir tatt godt vare på av optikere som kommer fra Optoteam. Som 
arbeidsgiver er Optoteam opptatt av å bidra til at våre optikere får faglig påfyll og tilegner 
seg nødvendig og ønskelig kompetanse. 

Som ambulerende optiker er du en høyt etterspurt spesialist som utfører arbeid for flere 
oppdragsgivere. Optoteam er din arbeidsgiver og du har en fast jobb hos oss. Optoteam tar 
seg av alle de administrative og markedsmessige funksjoner en arbeidsgiver normalt gjør. 
Du opparbeider pensjon, feriepenger og får ivaretatt dine trygghetsbehov.  

Som ambulerende i Optoteam legger man i stor grad premissene for sin egen arbeidsdag. 
Du har en fleksibilitet som gjør at du selv kan velge hvor mye du vil jobbe, og når du vil 
jobbe. Går du med planer om å bytte arbeidsgiver kan det være en god ide’ å prøve ut litt 
forskjellige arbeidsgivere til du føler at du har funnet den rette. 

 

Kort oppsummert er dette de karrieremessige konsekvensene av å jobbe som 
ambulerende: 

1. Lønnsmessig kommer du godt ut av det. Våre optikere ligger godt over det en fast 
ansatt optiker tjener. Ikke minst når vi tar hensyn til de ulike tillegg som følger med 
det å jobbe på forskjellige steder. 

2. Du behøver aldri mer søke en ny jobb. Du kommer til å få rikelig med tilbud om fast 
stilling hos ulike oppdragsgivere. Nå er det du som kan velge og vrake og behøver 
ikke komme på andreplass i en ansettelsesprosess. Den er som kjent ikke mye verdt. 

3. Du har lært deg mer enn hva du ville gjort ved å ha en fast arbeidsgiver. Du har lært 
deg om hvordan de forskjellige kjedene tenker og arbeider, og du har lært av å 
arbeide sammen med mange dyktige personer. Selvfølgelig har du også lært mye om 
hvordan det ikke skal gjøres, men det er en viktig del av egen lærekurve. 

4. Viktigst av alt, med den kompetansen du etter hvert opparbeider deg vil du være en 
viktig bidragsyter der du jobber. Bidra til vekst og utvikling på arbeidsplassen og 
opparbeide deg et rennommé’ i de forskjellige kjedene som gjør at du blir en 
ettertraktet profesjonell innenfor din yrkesgruppe. Som profesjonell yrkesutøver er 
et godt rennomme’ og en spennende CV det mest dyrebare du har. 

 

Nå søker vi en regionsansvarlig for Vestlandet & Trøndelag 

Den vi søker er utdannet optometrist med linsekompetanse og norsk autorisasjon. Du 
har jobbet noen år etter endt utdannelse. Har du erfaring fra stilling som butikksjef, eller 
har jobbet med kundeansvar for noen av leverandørene til bransjen er det et pluss. Men 
det viktigste er at du har lyst til og føler deg klar for et kunde- og personalansvar. 

Det er viktig at du er glad i yrket ditt og har en god faglig og etisk standard. Du er også en 
person som har lett for å omgås andre mennesker, og kan forholde deg til ulike alders- 
og kundegrupper. Du må være fleksibel og tilpasningsdyktig. 



Den vi søker trives i bransjen og i sitt yrke, men har lyst til å gjøre noe mer i tillegg til å 
være optiker. 

Vi er på jakt etter en person som har lyst til å være med å bygge opp bransjens mest 
attraktive rekruttering og bemanningsbyrå, både for kunder og ansatte. 

Du har handlingskraft og initiativ og trives med å lede og utvikle andre mennesker. Har 
du ikke erfaring fra ledelse, men har lyst til å forsøke og tro på at du vil lykkes vil du få 
hjelp og støtte i din utvikling fra sentralt hold. 

Vi har et klart og uttalt mål om at vi skal gjøre de kundene vi har oppdrag hos til våre 
ambassadører i markedet. 

Vi skal også behandle deg sånn at du føler for å være en god ambassadør for Optoteam. 
Det er vår viktigste leveregel. 

 

For dette tilbyr vi 

En spennende og fleksibel arbeidshverdag der du selv legger premissene for hvordan og 
hvor du ønsker å jobbe. Du får arbeide på ulike steder og treffe nye mennesker. 
Personlige og faglige utfordringer som gir deg uvurderlig erfaring innen fag og bransje. 

En utviklende jobb hvor du får utvikle deg på områder som lederskap, salg og 
rekruttering. En nøkkelstilling i vår organisasjon. 

Svært gode betingelser. Du vil bli sett og behandlet på en måte som gjør deg til en 
ambassadør for bedriften. 

 

Synes du dette høres interessant ut kontakter du rekrutteringsansvarlig Vu Nguyen 
+47 457 80 789 eller Arne J. Halvorsen på +47 915 32 095 (Styreleder)for ytterligere 
opplysninger. 


