Vi söker en specialistläkare i ortopedi
till Aktiv Ortopedteknik i Stockholm

Aktiv Ortopedteknik i Stockholm är en del av Aktiv Ortopedteknik i Sverige AB, och finns i Solna, Södertälje och i
Norrtälje. Vi är ca 65 medarbetare med unika kompetenser. Aktiv Ortopedteknik har idag avtal med Region
Stockholm för att bedriva rehabilitering av amputerade samt Ortopedteknisk service. Vi arbetar med nära
samarbete med övriga sjukvården genom bl.a. teamsamverkan. Vill du vara med på att profilera oss inom
rehabilitering samt inom ortopedtekniken och att 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 aktivitet och självständighet.

Vårt erbjudande till dig

Du kommer ingå i ett team av rehabiliterings- samt ortopedteknisk personal och dina
huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara teambedömning för rehabilitering och
protesförsörjning av patienter med avsaknad av en eller flera extremiteter. Andra vanliga
arbetsuppgifter är att remittera patienter och upprätta intyg.
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
engagerade i att förbättra livskvalitet för patientgruppen och som bryr sig om hur du mår
och som är mån om din trivsel.
Tjänsten är på cirka 4 timmar/vecka vilka kan fördelas efter överenskommelse.
Arbetsplatsen är i Bergshamra, Stockholm. Tillträde enligt överenskommelse.

Din bakgrund/profil

Vi söker dig, Legitimerad läkare, Specialist i ortopedi, som har ett intresse och
engagemang av amputationer och medfödda extremitetsavvikelser samt framför allt att
hjälpa personer med dessa bortfall till ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Ett professionellt bemötande mot patient och kollegor är en självklarhet för dig i din
yrkesroll. 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.
Du har god datorvana och en medvetenhet om de regler och föreskrifter som gäller vid
hantering av patienter inom sjukvården. Du behärskar svenska flytande i såväl tal som
skrift och du hanterar engelska på en god nivå. Är du dessutom glad, positiv och vill bidra
till att förbättra vår verksamhet och människors liv så är du varmt välkommen.

Hur du ansöker

Skicka din ansökan innehållande CV och personligt brev till
Ansokan.Stockholm@aktivortopedteknik.se. Vi vill ha din ansökan snarast, dock senast
den 16/12 2020. Rekrytering sker kontinuerligt varför tjänsten kan tillsättas innan sista
ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta rehabchef Erik Hidemo tel. 076-5339520
eller erik.hidemo@aktivortopedteknik.se.
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

