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 patienter och kunder. Vi vill skapa förutsättningar för ett aktivt liv.

.

Vi söker en Sadelmakare till Aktiv
Ortopedteknik i Stockholm AB
Aktiv Ortopedteknik i Stockholm AB har idag avtal med Stockholm Läns Landsting att bedriva
Ortopedteknik samt rehabilitering för amputerade. Vi arbetar idag med alla förekommande typer av
ortopedtekniska hjälpmedel och arbetet bedrivs i nära samarbete med sjukvården genom bl.a.
teamsamverkan. Aktiv ortopedteknik i Stockholm AB bedriver idag verksamhet i Bergshamra,
Vasastan, Södertälje och Norrtälje. Vi står idag inför en spännande utvecklingsfas då vi har höga
ambitioner att profilera oss inom ortopedtekniken och protesrehabilitering och att fortsätta förädla
vår verksamhet.
Din framtida utmaning

Att tillsammans med dina medarbetare 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 har du fantastiska arbetskamrater som är duktiga, engagerade och som bryr sig om hur
du mår och som vill att du ska trivas hos oss.
Tillsammans med ditt team ansvarar du för tillverkning, justering och reparation av
ortopedtekniska hjälpmedel. Arbete med textilmaterial tillhör din arbetsvardag på samma sätt som
du ställs inför utmaningar där du får utrymme att använda ditt goda sinne för lösningar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Du rapporterar till produktionschefen. Placeringsort i
Solna.

Din bakgrund/profil

Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet inom området för sadelmakeri alternativt en bakgrund
som tapetserare eller sömmerska/tillskärare. Du har god datorvana och en medvetenhet om de
regler och föreskrifter som gäller vid hantering av patienter inom sjukvården. Du behärskar
svenska flytande i såväl tal som skrift och du hanterar engelska på en god nivå. Har du dessutom
kännedom om den lokala marknaden, har en positiv inställning och vill bidra till att förbättra
människors livskvalitet så är du varmt välkommen.
Vi söker dig som har ett stort intresse för arbete med textilmaterial och skinn och strävar efter att
förbättra människors liv genom ditt arbete som sadelmakare. Du är kreativ i ditt arbetssätt, är en
problemlösare och tar stort ansvar för att uppgifterna blir utförda. Du är en lagspelare som
värdesätter ett gott samarbete och du har hög social kompetens. Ett professionellt bemötande mot
kund, leverantör och samarbetspartners är en självklarhet för dig i din yrkesroll.

Hur du ansöker

Har du frågor om tjänsten? Varmt välkommen att kontakta Dragan Dojcinovic, Produktionschef, på
tfn 08-586 39 508 eller e-mail dragan.dojcinovic@aktivortopedteknik.se.
Mejla din ansökan och ditt CV senast 2018-08-31 till ovanstående mailadress.
Besök gärna våra hemsidor för mer information: www.aktivortopedteknik.se eller www.ottobock.se

