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 Verksamhetschef
till Aktiv Ortopedteknik i Eskilstuna
Din framtida utmaning

Som Verksamhetschef kommer du att ha ansvaret för vårt ortopedtekniska center och Aktiv-butiken i
Eskilstuna. Du kommer att leda och utveckla den dagliga verksamheten tillsammans med medarbetarna.
Medarbetarna har hög kompetens och mycket engagemang, så din framtida utmaning kommer vara att
utveckla avdelningen och butiken, samt skapa lönsam tillväxt och säkerställa att verksamheten bedrivs på
ett optimalt sätt utifrån bolagets målsättningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Representera vårdgivaren i Sörmland tillsammans med regionchef
• Personal- och resultatansvar för ca 14 engagerade medarbetare
• Etablera mål, strategi och nyckeltal för den operativa verksamheten
• Arbeta med ständiga förbättringar
• Hantera relationer med de lokala kunderna och stötta och genomföra lokala marknadsaktiviteter
• Proaktiv kundbearbetning mot patienter, vårdcentraler, läkare och marknaden för private pay
• Ansvar för arbetsmiljö, kvalitet och patientsäkerhet
• Ansvar för att kliniken följer processer, rutiner och policys
• Delta i det dagliga arbetet som ortopedingenjör för att vidareutveckla processerna ytterligare

Vårt erbjudande till dig

Vi erbjuder dig ett utmanande och stimulerande arbete med stort ansvar. Parallellt med chefsrollen kan du
vid behov och mindre omfattning komma att arbeta som ortopedingenjör. Du rapporterar till regionchef
Mälardalen. Tjänsten är på 100% med tillträde enligt överenskommelse.

Din bakgrund/profil

Vi ser gärna att du har en ortopedingenjörsutbildning i grunden och antingen har du redan erfarenhet som
chef/ledare eller också vill du utvecklas i den riktningen. Meriterande för tjänsten är om du har erfarenhet
av att leda och utveckla verksamheter, medarbetare, affärer och att nå uppsatta mål.
Du är en engagerad och driven ledare som motiveras av goda resultat och du har ett gott affärssinne med
kunden i fokus. Vidare är du handlingskraftig med passion att inspirera, motivera och driva
förändringsarbete tillsammans med medarbetarna. Du är strukturerad och har god förmåga att fatta kloka
beslut vid rätt tillfällen.

Hur du ansöker

Har du frågor kring tjänsten, vänligen kontakta regionschef Magdalena Sjöholm,
0761-01 25 90, magdalena.sjoholm@aktivortopedteknik.se.
Skicka din ansökan till ovanstående mailadress. Vi vill ha din ansökan snarast, dock
senast den 31 december 2018.
Besök gärna våra hemsidor för mer information: aktivortopedteknik.se, ottobock.se

Syftet med registrering av ansökningshandlingar är för att möjliggöra vår rekryteringsprocess. Ansökningshandlingar hanteras av rekryterande chef och HR som sparas med
begränsad åtkomst och raderas senast två år efter avslutad rekryteringsprocess. Vill du korrigera, begränsa eller ta bort din ansökan vänligen kontakta ovannämnd
kontaktperson.

