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 vill skapa förutsättningar för ett aktivt liv.

Vi söker en Expeditionsföreståndare till
Aktiv Ortopedteknik i Östersund
Aktiv Ortopedteknik har idag totalentreprenad på ortopedteknisk service inom region Jämtland Härjedalen. Vi arbetar med alla
förekommande typer av ortopedtekniska hjälpmedel och arbetet sker i nära samarbete med övriga sjukvården, patienterna och
deras anhöriga. Aktiv ortopedtekniks verksamhet inom regionen bedrivs huvudsakligen på den ortopedtekniska avdelningen vid
Östersunds sjukhus.

Din framtida utmaning

Du kommer att vara vårt ansikte utåt och den som ger första intrycket av oss som vårdgivare och
företag. Det sker både vid direkta besök och vid kontakter via telefon. Att vara serviceinriktad,
social, flexibel och noggrann är viktigt i jobbet. Tillsammans med din kollega på expeditionen
kommer du att sköta patientbokning och mottagandet, kassaarbete samt olika administrativa
uppgifter såsom varubeställning, in- och utgående post och gods, posthantering,
kassaredovisning, fakturakontering och fakturering. De många olika uppgifterna är det som gör
arbetet roligt och omväxlande samtidigt som det är utmanande.

Vårt erbjudande till dig

Vi erbjuder dig ett roligt och varierande arbete där du tillsammans med engagerade medarbetare
får vara med och göra positiv skillnad för våra medmänniskor. Beroende på din
utbildningsbakgrund, fallenhet och intresse kan det även bli aktuellt med medverkan i det kliniska
arbetet med patienterna. Vi är en liten enhet där alla får synas, höras och har möjlighet att
påverka utvecklingen i det arbete med ständiga förbättringar som bedrivs både lokalt och centralt
i företaget. Vi är anslutna till kollektivavtal.
Tjänsten avser en heltid där tillträdesdatum och lön bestäms enligt överenskommelse.

Din bakgrund/profil

Dina personliga egenskaper är viktigast. Både våra besökare och vi vill ha en positiv, social och
serviceinriktad person som gillar att jobba med och för andra människor. Teamkänsla och
samarbetsförmåga är viktigt för att vi ska kunna stötta varandra och uppnå våra gemensamma
mål. Initiativförmåga och att kunna arbeta självständigt är också viktigt. Du måste behärska
svenska och gärna flera språk i såväl tal som skrift. God datorvana och kunskaper i Office-paketet
behövs. Utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet inom sjukvård eller/och administration är
meriterande.

Hur du ansöker

Har du frågor kring tjänsten, vänligen kontakta:
Ulf Lindström, Verksamhetschef, ulf.lindstrom@aktivortopedteknik.se
Skicka din ansökan tillsammans med ditt CV senast 2022-02-28 till ovanstående. Märk din
ansökan med Expeditionsföreståndare i ämnesfältet. Rekryteringen sker löpande varför tjänsten
kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Tillträde enligt överenskommelse.
Besök gärna vår hemsida för mer information: www.aktivortopedteknik.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

