Aktiv Ortopedteknik AB driver idag ortopedtekniska center på 16 orter i Sverige och utgör tillsammans en del av Ottobock, en av
världens ledande leverantörer inom ortopedteknik. Vi tar emot landstingspatienter såväl som privatpersoner som är i behov av proteser,
ortoser, sitthjälpmedel, ortopediska skor eller inlägg. Utifrån våra unika samarbeten med medicinsk personal, patienter, anhöriga,
brukarorganisationer och leverantörer är vår ambition att kunna erbjuda marknadens bästa möjliga helhetslösning för våra brukare.
Vi vill skapa förutsättningar för ett aktivt liv.

Vi söker en Ortopedtekniker för vikariat
till Aktiv Ortopedteknik i Gävle
Aktiv Ortopedteknik i Gävleborg AB har idag totalentreprenad på ortopedteknisk service inom
Region Gävleborg. Vi arbetar med alla förekommande typer av ortopedtekniska hjälpmedel och
arbetet bedrivs i nära samarbete med sjukvården genom teamsamverkan. Vi är idag ca 16
medarbetare på vårt ortopedtekniska center i Gävle. Vi står inför en spännande utvecklingsfas då vi
har höga ambitioner att profilera oss inom ortopedtekniken och fortsätta förädla vår verksamhet.
Din framtida utmaning

Att tillsammans med dina kollegor förbättra livskvaliteten för människor genom att förbättra deras
rörlighet och självständighet. Vi arbetar med alla typer av ortopedtekniska hjälpmedel.

Vårt erbjudande till dig

Vi erbjuder ett utvecklande och stimulerande arbete i en miljö som präglas av hög yrkesstolthet.
Hos oss arbetar du tillsammans med kompetenta och engagerade arbetskamrater med lång
erfarenhet som värdesätter gott samarbete och är måna om att du skall trivas.
Du kommer att ingå i ett team och ansvara för tillverkning, justering och reparation av
ortopedtekniska hjälpmedel.
Tjänsten är ett vikariat, pga. ledighet för studier, på heltid, from 2018-08-01 tom 2019-08-31 med
möjlighet till förlängning. Placering i Gävle med pendlingsavstånd från Uppsala och Stockholm.

Din bakgrund/profil

Vi söker dig som har kvalificerad yrkeshögskoleexamen i Ortopedteknik, 400YH poäng. Du är
flexibel, empatisk och ansvarstagande, har en god samarbetsförmåga och en hög social
kompetens. Ett professionellt bemötande mot kund, leverantör och samarbetspartners är en
självklarhet för dig i din yrkesroll.
Du har en medvetenhet om de regler och föreskrifter som gäller vid hantering av patienter inom
sjukvården och du har en god kännedom om den lokala marknaden. Du behärskar svenska
flytande i såväl tal som skrift, hanterar engelska på en god nivå och är van att arbeta med datorn
som arbetsredskap. Som person är du positiv och vill bidra till att förbättra vår verksamhet och
människors liv.

Hur du ansöker

Välkommen att söka tjänsten hos oss i Gävle där vi erbjuder ett stimulerande arbete i en stad med
många möjligheter, rikt kulturliv och med närhet till naturen.
Har du frågor vänligen kontakta Petra Carlsen, Verksamhetschef, på tfn 026-15 83 60 eller via
mail petra.carlsen@aktivortopedteknik.se dit du även skickar in din ansökan. Urval och intervjuer
sker löpande så vi uppmanar dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Besök gärna våra hemsidor för mer information: www.aktivortopedteknik.se , www.ottobock.se

