
Ottobock arbetar enligt GDPR och skyddar dina personuppgifter, som endast att samlas in och behandlas i syfte att tillsätta en tjänst inom Ottobock. Vi håller 
dina uppgifter konfidentiella och delar dem inte med personer utanför Ottobock. Dina uppgifter raderas efter högst 24 månader från att vi mottagit din 
ansökan. Din ansökan kommer initialt att hanteras genom vårt mailsystem. Mer information kring vårt arbete med personuppgifter hittar du i vår 
integritetspolicy på vår hemsida, ottobock.se 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktiv Ortopedteknik i Sverige AB driver idag ortopedtekniska center på 20 orter i Sverige och utgör tillsammans en del av Ottobock, en av 
världens ledande leverantörer inom ortopedteknik.  Vi tar emot patienter via remiss såväl som privatpersoner som är i behov av proteser, 
ortoser, sitthjälpmedel och 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 ortopedskotekniker till  

Aktiv Ortopedteknik i Västerås 
Aktiv Ortopedteknik i Västerås är en del i Aktivgruppen i Sverige. Vi har idag totalentreprenad på ortopedtekniska hjälpmedel 
i Västmanland. Vi arbetar med alla olika typer av ortopedtekniska hjälpmedel och mycket av arbetet bedrivs i nära samarbete 
med övrig vårdpersonal på sjukhuset, bl.a. är vi delaktiga i habiliterings-, diabetes-, protesteamen inom länet. Vi står inför en 
spännande utvecklingsfas då vi har höga ambitioner att profilera oss inom ortopedtekniken och fortsätta förädla vår 
verksamhet. 

 

Din framtida 
utmaning 

 

Som ortopedskotekniker hos oss arbetar du med att förbättra livskvaliteten för människor 
genom att förbättra deras rörlighet och självständighet. Vi arbetar med alla typer av 
ortopedtekniska hjälpmedel, från ortopediska skor och inlägg till ortoser och proteser. 
Basen för verksamheten är vår samverkan med övrig vårdpersonal inom Region 
Västmanland och det teamarbete som bedrivs inom t.ex. barn-/vuxenhabilitering, ortopedi-/ 
neuro- rehabilitering och diabetesteamen. 

Vårt erbjudande till 
dig         

Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete i en miljö som präglas av kunskap 
och hög yrkesstolthet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara 
patientmottagning med inriktning mot inlägg och skor. Din introduktion, upplärning och 
arbetsuppgifter kommer anpassas utifrån din kunskap och din tidigare erfarenhet.  
 
Tjänsten är ett vikariat på ca ett år, heltid med placering i Västerås. Tillträde enligt 
överenskommelse och med god möjlighet till en tillsvidareanställning. 

Din bakgrund/profil 
 
 

Du som söker är nyfiken på nya utmaningar, är flexibel, ansvarstagande samt har stor 
social kompetens. Det är viktigt att du känner dig trygg med att träffa människor i olika 
livssituationer och är van att ta ansvar och arbeta självständigt.  Det är dina personliga 
egenskaper och erfarenheter som avgör om du är rätt person. Vi ser gärna att du har 
tidigare erfarenhet av arbete med skor och/eller inlägg. Medicinska kunskaper och/eller 
erfarenheter inom ortopedteknik är meriterande. Du behärskar såväl svenska som 
engelska och har god datorvana. 

Hur du ansöker Har du frågor kring tjänsten, vänligen kontakta Gustav Blom, Verksamhetschef i Västerås, 
gustav.blom@aktivortopedteknik.se.  
 
Skicka din ansökan tillsammans med ditt CV så snart som möjligt till ovanstående 
mailadress. Urvalet sker löpande. Besök gärna vår hemsida för mer information: 
www.aktivortopedteknik.se 
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