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 en Sytekniker
till Aktiv Ortopedteknik i Stockholm
Aktiv Ortopedteknik I Stockholm AB har idag avtal med Stockholm Läns Landsting att bedriva Ortopedteknik
samt rehabilitering för amputerade.
Vi arbetar idag med alla förekommande typer av ortopedtekniska hjälpmedel och arbetet bedrivs i nära
samarbete med sjukvården genom bl.a. teamsamverkan. Aktiv ortopedteknik i Stockholm AB bedriver idag
verksamhet i Bergshamra, Södertälje och Norrtälje. Vi står idag inför en spännande utvecklingsfas då vi har
höga ambitioner att profilera oss inom ortopedtekniken och protesrehabilitering och att fortsätta förädla vår
verksamhet.

Din framtida utmaning

Vårt erbjudande till dig

Som sytekniker hos oss arbetar du med att förbättra livskvaliteten för människor genom att
förbättra deras rörlighet och självständighet. Vi arbetar med alla typer av ortopedtekniska
hjälpmedel, från ortopediska skor och inlägg till ortoser och proteser. Dina huvudsakliga
arbetsuppgifter kommer att vara patientmottagning med inriktning på ortoser för bålen. Basen för
verksamheten är vår samverkan med övrig vårdpersonal inom Stockholms Landsting och det
teamarbete som bedrivs inom t.ex. barn-/vuxenhabilitering, bukkirurgin, ortopedi-/ neurorehabilitering och diabetesteamen.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete i en miljö som präglas av kunskap och
hög yrkesstolthet. Du kommer ingå i ett team av bl.a. ortopedtekniker, ortopedingenjörer och
ortopedtekniker Din introduktion, upplärning och arbetsuppgifter kommer anpassas utifrån dina
kunskaper och din tidigare erfarenhet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid med placering i Bergshamra, Stockholm. Tjänsten
kan kombineras med andra uppgifter inom Aktiv Stockholm och då bli en heltidstjänst.

Din bakgrund/profil

Du har ett genuint intresse för vård och omsorg. Som person är du nyfiken på nya utmaningar,
flexibel, ansvarstagande samt har stor social kompetens. Det är viktigt att du känner dig trygg med
att träffa människor i olika livssituationer. Eftersom du kommer att prova ut och sy korsetter samt
klädsel till rullstolar, ser vi gärna att du är praktiskt lagd och är duktig på att sy och hantera
symaskin. Du är van att arbeta självständigt gentemot kunden/patienten.
Det är dina personliga egenskaper och erfarenheter som avgör om du är rätt person. Utbildningar
kan vara sömmerska, textillärare, arbetsterapeut, fysioterapeut eller andra relevanta utbildningar
för arbetsuppgifterna. Medicinska kunskaper och/eller erfarenheter är en fördel.
Du behärskar såväl svenska som engelska och har god datorvana. Då resor inom Stockholm
förekommer erfordras körkort klass B.

Hur du ansöker

Skicka din ansökan tillsammans med ditt CV till ansokan.stockholm@aktivortopedteknik.se. Märk
ansökan med ”Sy tekniker” i ämnesfältet. Vi vill ha din ansökan snarast, dock senast den 16 juni
2019. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Lourdes Navarro Urra mobil: 0730831514. Urval sker kontinuerligt varför tjänsten kan tillsättas innan sista 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

