
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 ortpedingenjör eller ortopedteknisk 
patientmottagare  till Aktiv Ortopedteknik i Kristianstad 

Aktiv Ortopedteknik i Kristianstad är en del av Aktiv Ortopedteknik i Sverige AB som idag har totalentreprenad på ortopedteknisk 
service i Skåne. Vi är idag 15 anställda i Kristianstad. Vi arbetar med de flesta förekommande ortopedtekniska hjälpmedlen och 
arbetet drivs i nära samarbete med Centralsjukhuset i Kristianstad, Hässleholms sjukhus samt primärvården i upptagningsområdet. 

Din framtida utmaning Som medarbetare hos oss arbetar du med att förbättra livskvaliteten för människor genom att
förbättra deras rörlighet och självständighet. Vi arbetar med skor, fotbäddar, ortoser för hela 
kroppen och protes för nedre extremitet. Basen för verksamheten är vår samverkan med övrig 
vårdpersonal och det teamarbete som bedrivs inom t.ex. barn-/vuxenhabilitering, diabetes-team 
och gåskola. Dina arbetsuppgifter anpassas utifrån dina förkunskaper.  

Vårt erbjudande till dig       Vi är enligt oss själva en ”lagom” stor klinik med trevliga, hjälpsamma och glada medarbetare.

Din bakgrund/profil 

Hur du ansöker 

Lokalt arbetar vi med ständiga förbättringar och lägger stor vikt på vårt interna samarbete, våra 
processer, en bra arbetsmiljö och att vi har roligt på jobbet! 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Kristianstad. Arbete kan efter 
behov även ske vid annan ort i Skåne. 

Stor vikt läggs på personlig kompetens och hur vi ser på din plats i arbetsgruppen. Du som söker 
är glad, nyfiken, ansvarsfull och har en god förmåga att organisera och strukturera ditt arbete, 
samtidigt som du är flexibel och noggrann. Du är öppen för förändringar och utveckling av vår 
verksamhet och kommer gärna med egna tankar och idéer. 
Du som söker har en avslutad gymnasieutbildning och erfarenhet inom ortopedteknik eller annan 
medicinsk-/vårdbakgrund som vi bedömer lämplig. Erfarenhet av specialanpassade ortoser 
och/eller kompetens av fotens problematik för handläggning av skor och inlägg är meriterande. 
Du behärskar såväl svenska som engelska samt har god datorvana. Tjänsten kräver B-körkort. 
Söker du tjänsten som ortopedingenjör krävs legitimation och examen från 
Ortopedingenjörsprogrammet i Jönköping. Undantag gäller för dig som är nyexaminerad/avslutat 
din utbildning på Ortopedingenjörsprogrammet i juni 2022/2023, och ännu inte fått legitimation 
från Socialstyrelsen. 

Skicka din ansökan tillsammans med ditt CV till erik.svensson@aktivortopedteknik.se så snart 
som möjligt, dock senast den 16 april 2023. Urval och intervjuer kommer att hållas löpande 
varför tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.  
Har du frågor kring tjänsten, vänligen kontakta verksamhetschef Erik Svensson på mejladressen 
ovan. Besök gärna våra hemsidor för mer information: aktivortopedteknik.se, ottobock.se 

http://www.aktivortopedteknik.se/
http://www.ottobock.se/
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