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 ett produktionsstöd med IT-intresse
till Aktiv Ortopedteknik i Solna
Aktiv Ortopedteknik i Stockholm är en del av Aktiv Ortopedteknik i Sverige AB, och finns i Solna, Södertälje, Norrtälje, Dalens Sjukhus och
Danderyds sjukhus. Vi är ca 65 medarbetare med unika kompetenser. Aktiv Ortopedteknik har idag avtal med Region Stockholm för att
bedriva fullständig Ortopedteknis service samt rehabilitering avamputerade. Vi arbetar idag med alla förekommande typer av
ortopedtekniska hjälpmedel och vi arbetar nära sjukvården genom bl.a. teamsamverkan. Vi är i en spännande utvecklingsfas då vi har
höga ambitioner att profilera oss inom ortopedtekniken, amputationsrehabilitering och att fortsätta förädla vår verksamhet.

Din framtida
utmaning

Hos oss arbetar du tillsammans med dina kollegor för att öka livskvaliteten hos människor med
funktionsbortfall genom att förbättra deras rörlighet och självständighet. Vi arbetar med alla typer av
ortopedtekniska hjälpmedel.

Vårt erbjudande till
dig

Du kommer ingå i vårt produktionsteam där dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att ge service
åt hela vår verksamhet. I tjänsten har du ansvar för lagerhantering, beställningar, uppackning,
incheckningar och tillverkning av individuellt anpassade fotbäddar. Andra arbetsuppgifter som ingår i
rollen är bland annat diverse budkörning och enklare fastighetsskötsel. Utöver detta ser vi även att du
har ett intresse för IT och är van med tekniska lösningar.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete i en miljö som präglas av kunskap och hög
yrkesstolthet. Hos oss har du fantastiska arbetskamrater som är duktiga, engagerade och som bryr
sig om hur du mår och som är mån om din trivsel.
Din introduktion, upplärning och arbetsuppgifter kommer att anpassas utifrån din kunskap och din
tidigare erfarenhet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75% med placering i Bergshamra, Stockholm. Tillträde enligt
överenskommelse.

Din bakgrund/profil

Vi söker dig som har en erfarenhet av produktion och har B-körkort. Du är en lagspelare och
värdesätter ett gott samarbete. Du har hög social kompetens och ett professionellt bemötande mot
kund, leverantör och samarbetspartner är en självklarhet i din roll.
Övriga krav som ställs på dig är en god datorvana och en medvetenhet om de regler och föreskrifter
som gäller vid hantering av patienter inom sjukvård. Vi kräver ingen högskolekompetens inom IT men
vi ser gärna att du har ett intresse för IT och IT-lösningar. Du behärskar svenska flytande i såväl tal
som skrift och hanterar engelska på en god nivå. Du är nyfiken, gillar utmaningar och har en god
förmåga att organisera och strukturera ditt arbete, samtidigt som du är flexibel, ansvarstagande och
har en god samarbetsförmåga.

Hur du ansöker

Har du frågor kring tjänsten, vänligen kontakta:
Dragan Dojcinovic (Produktionschef), tel. 076-5339508 eller dragan.dojcinovic@aktivortopedteknik.se.
Skicka din ansökan tillsammans med ditt CV till ansokan.stockholm@aktivortopedteknik.se senast
2022-08-21 till ovanstående. Rekrytering sker kontinuerligt varför tjänsten kan tillsättas innan sista
ansökningsdatum. Besök gärna vår hemsida för mer information: www.aktivortopedteknik.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

