Aktiv Ortopedteknik i Sverige AB driver idag ortopedtekniska center på 17 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 skapar förutsättningar för ett aktivt liv.

Vi söker en tillförordnad biträdande verksamhetchef
till Aktiv Ortopedteknik i Malmö
Aktiv Ortopedteknik i Malmö är en del av Aktiv Ortopedteknik i Sverige AB. Vi är ca 40 medarbetare med unika
kompetenser. Aktiv Ortopedteknik har idag avtal med Region Skåne för att bedriva Ortopedteknisk verksamhet. Vi arbetar
idag med alla förekommande typer av ortopedtekniska hjälpmedel och arbetet bedrivs i nära samarbete med sjukvården
genom bl.a. teamsamverkan. Vi står idag inför en spännande utvecklingsfas då vi har höga ambitioner att profilera oss
inom ortopedtekniken och att fortsätta förädla vår verksamhet.
Din framtida utmaning

Som tillförordnad biträdande verksamhetschef inom den kliniska verksamheten kommer du vara en del
av ledningsgruppen för Aktiv Malmö som för närvarande består av en verksamhetschef och en
produktionschef. Tjänsten är ett vikariat under 1 år i ordinarie personals frånvaro.
I rollen har du ett övergripande ansvar för medarbetare och patienter. Du driver din personal framåt,
motiverar och engagerar. Du ansvarar för att det dagliga arbetet löper problemfritt och säkerställer
kommunikationen både i gruppen och även med övriga Aktivgruppen. Tillsammans med dina
chefskollegor säkerställer ni att mål, strategier, kommunikation och ständiga förbättringar drivs framåt,
samt att din avdelning samarbetar med övriga funktioner både lokalt inom Aktiv Malmö och med
funktioner inom Aktiv Sverige. I rollen ingår även en del kliniskt arbete som t.ex. patientmottagning och
att supportera din personal om du har kompetensen för att jobba kliniskt inom ortopedteknik.

Vårt erbjudande till dig

Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete i en miljö som präglas av kunskap och hög
yrkesstolthet. På din arbetsplats månar vi om varandra. Du kommer arbeta i en dynamisk organisation
där vi hela tiden strävar efter att förbättra vår service mot patient/kund och vår arbetsmiljö. Du kommer
att ansvara för ett team bestående av cirka 11 kliniker som arbetar som ortopedskotekniker och
administrativ personal.
Tjänsten är ett vikariat under 1 år med placering i Malmö, med tillträde enligt överenskommelse. Din
roll ingår i Aktiv Malmös ledningsgrupp och du rapporterar till verksamhetschefen för Aktiv Malmö.

Din bakgrund/profil

Vi söker dig som har en gedigen kompetens inom det ortopedtekniska verksamhetsområdet och
eventuellt arbetar/har arbetat kliniskt inom ortopedteknik. Det är meriterande om du tidigare har haft en
ledar-/chefsroll. Du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift och hanterar Officeprogrammen.
Som person har du en god förmåga att organisera och strukturera ditt arbete, samtidigt som du är
flexibel, ansvarstagande och har en god social förmåga. Du har en inkluderande attityd och ett lyhört
sätt. Som person har du förmåga att leda, motivera, samarbeta och förse andra med befogenheter
som krävs för att effektivt nå gemensamma mål och kan skapa engagemang och delaktighet i en
grupp. Du är också nyfiken och utmanar gärna de sätt vi arbetar på idag.

Hur du ansöker

Skicka din ansökan tillsammans med CV och personligt brev till jenny.adelros@aktivortopedteknik.se
Vi vill ha din ansökan snarast, dock senast den 31 januari 2022.
Rekrytering sker kontinuerligt varför tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Besök gärna våra hemsidor för mer information: aktivortopedteknik.se, ottobock.se

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

