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 Verksamhetschef till
Aktiv Ortopedteknik i Dalarna
Din framtida utmaning

Som Verksamhetschef kommer du att ha ansvaret för vårt ortopedtekniska center och Aktiv-butiken i
Falun. 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 Aktiv Ortopedteknik tillsammans med Regionchef i kommunikation med landstinget
Dalarna • Personal- utvecklings- och resultatansvar för ca 21 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 den privata marknaden
• Ansvar för arbetsmiljö, kvalitet och patientsäkerhet
• Ansvar för att kliniken följer processer, rutiner och policys

Vårt erbjudande till dig

Vi erbjuder dig ett utmanande och stimulerande arbete med stort ansvar. Parallellt med chefsrollen kan du
vid behov behöva arbeta i den dagliga verksamheten. Du rapporterar till regionchef Norr. Tjänsten är på
100% med tillträde enligt överenskommelse.

Din bakgrund/profil

Vi ser gärna att du har arbetat inom ortopedteknik/vården 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 Regionchef Jonas Holmgren,
0765-01 37 90, jonas.holmgren@aktivortopedteknik.se.
Skicka din ansökan till ovanstående mailadress. Vi vill ha din ansökan snarast, dock
senast den 31 januari 2019. Rekrytering sker kontinuerligt varför tjänsten kan tillsättas innan
ansökningsdatum.
Besök gärna våra hemsidor för mer information: aktivortopedteknik.se, ottobock.se

Ottobock Group anser att det är av högsta prioritet att garantera ett maximalt skydd för dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer endast att samlas in och behandlas i
syfte att tillsätta en tjänst inom Ottobock Group. Sådan behandling är nödvändig för att genomföra rekryteringsprocessen, som ligger i arbetsgivarens legitima intresse. Vi
kan komma att dela med oss av dina uppgifter till andra företag som tillhandahåller tjänster till oss, exempelvis rekryteringstjänster. Eventuella särskilda kategorier av
personuppgifter, till exempel hälsouppgifter och uppgift om fackligt medlemskap, behandlar vi endast om du frivilligt lämnar sådana uppgifter till oss och då med stöd av
ditt uttryckliga samtycke. Vi håller dina uppgifter absolut konfidentiella och delar inte dem med personer utanför Ottobock Group. Dina uppgifter raderas efter högst 24
månader efter avslutad rekryteringsprocess. Din ansökan kommer initialt att hanteras genom vårt mailsystem. Mer information kring vårt arbete med personuppgifter
hittar du i vår integritetspolicy, https://www.ottobock.se/sidfot/sekretess-och-integritet.html

