Aktiv Ortopedteknik AB driver idag ortopedtekniska center på 18 orter i Sverige och utgör tillsammans en del av Ottobock Greater
Nordics en av Nordens 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 patienter och kunder. Vi vill skapa förutsättningar för ett aktivt liv.

Vi söker en Leg. Ortopedingenjör
till Aktiv Ortopedteknik i Östersund
Aktiv Ortopedteknik i Jämtland AB har idag totalentreprenad på ortopedteknisk service i Region Jämtland
Härjedalen. Vi är 11 anställda vid vår ortopedtekniska avdelning i Östersund. Aktiv Ortopedteknik i
Jämtland AB ägs till 49 % av personalen och till 51 % av Ottobock. Då av våra ortopedingenjörer går
vidare till nya utmaningar inom en annan bransch söker vi nu en ny medarbetare.

Din framtida utmaning

Du kommer att ingå i en grupp engagerade och kompetenta medarbetare vars arbete syftar till att
öka livskvaliteten hos människor genom att förbättra deras rörlighet och självständighet. Vi arbetar
med samtliga typer av ortopedtekniska hjälpmedel och basen för verksamheten är vår samverkan
med övrig vårdpersonal och det teamarbete som bedrivs inom barn-/vuxenhabilitering, ortopedi-/
neuro-rehabilitering, scolios-behandling och diabetesteam.

Vårt erbjudande till dig

Vi erbjuder ett utvecklande och stimulerande arbete i en miljö som präglas av hög yrkesstolthet.
Vi ger dig möjlighet att arbeta med alla typer av ortopedtekniska hjälpmedel och därutöver ges
möjlighet till specialisering. Du får vidareutbildning genom interna och externa kurser samt genom
kunskapsutbyte inom Ottobock Medical Care. Vi erbjuder alla nyutexaminerade ortopedingenjörer
ett 2-årigt introduktionsprogram med utbildningar och kompetensutvecklande arbete med andra
kollegor inom företaget.
Tjänsten är på heltid med placering i Östersund. Som tillsvidareanställd erbjuds du delägarskap i
företaget med det ansvar och möjligheter som detta medför.

Din bakgrund/profil

Vi söker dig som är legitimerad ortopedingenjör. Du bör vara flexibel och ansvarstagande, ha goda
teoretiska och praktiska kunskaper inom ortopedteknik, en hög social kompetens samt en vilja att
ta dig an nya utmaningar. God datorvana och att du behärskar svenska i såväl tal som skrift är ett
krav.

Hur du ansöker

Har du frågor kring tjänsten, vänligen kontakta:
Ulf Lindström, verksamhetschef på 070-343 95 53 eller ulf.lindstrom@aktivortopedteknik.se
Skicka din ansökan tillsammans med ditt CV senast 2018-03-18 till ovanstående.
Då rekryteringsarbetet sker löpande kan tjänsten komma att tillsättas innan sista
ansökningsdatum.
Besök gärna våra hemsidor för mer information: www.aktivortopedteknik.se och www.ottobock.se

