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 landstingspatienter såväl som privatpersoner som är i behov av proteser, ortoser, sitthjälpmedel,
ortopediska skor och 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 Ortopedingenjör & en
Ortopedskotekniker till
Aktiv Ortopedteknik i Katrineholm
Aktiv Ortopedteknik i Katrineholm är en del av Aktiv Ortopedteknik i Sverige AB. Vi är idag
3 medarbetare. Aktiv Ortopedteknik har totalentreprenad på ortopedtekniska tjänster och
hjälpmedel inom Region Sörmland. I Region Sörmland finns vi även i Eskilstuna och Nyköping.
Vi arbetar idag med alla förekommande typer av ortopedtekniska hjälpmedel och arbetet bedrivs
i nära samarbete med övriga sjukvården, bl.a. genom teamsamverkan. Vi har höga ambitioner
att profilera oss inom ortopedtekniken och att fortsätta förädla vår verksamhet.
Din framtida utmaning

Hos oss arbetar du tillsammans med dina kollegor för att öka livskvaliteten hos
människor med skador/funktionsbortfall genom att förbättra deras läkning, rörlighet och
självständighet. Vi arbetar med alla typer av ortopedtekniska hjälpmedel. Basen för
verksamheten är vår samverkan med övrig vårdpersonal. Teamverksamhet förekommer
inom barn/vuxenhabilitering, protesmottagning och diabetessidan som sårmottagning.

Vårt erbjudande till dig

Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete i en miljö präglad av kunskap och
hög yrkesstolthet. Introduktion, upplärning och arbetsuppgifter kommer anpassas
utifrån din kunskap och dina tidigare erfarenheter. Som anställd inom Aktiv
Ortopedteknik i Katrineholm har du goda möjligheter att växa inom ditt yrke. Du
kommer få stort ansvar och jobba inom många olika områden. Aktiv Ortopedteknik
erbjuder även möjligheterna att se andra verksamheter och att delta i interna
utbildningsprogram och kurser.
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid med placeringsort i Katrineholm. Det kan
förekomma utbyte med övriga verksamheter i Region Sörmland. Tillträde enligt
överenskommelse. Du rapporterar till verksamhetschefen.

Din bakgrund/profil

Du som söker är nyfiken på nya utmaningar. Du har en god förmåga att organisera och
strukturera ditt arbete samtidigt som du är flexibel, ansvarstagande och har en god
samarbetsförmåga. Du är van att ta ansvar och att arbeta självständigt gentemot
kunden/patienten.
För tjänsten som ortopedingenjör söker vi dig med en examen från
ortopedingenjörsprogrammet i Jönköping eller motsvarande av socialstyrelsen godkänd
utbildning och legitimation. Undantag gäller dig som är nyutexaminerad och ännu inte
fått legitimation från Socialstyrelsen.

Du behärskar svenska flytande i såväl tal som skrift och du hanterar engelska på en
god nivå samt har datorvana. Har du dessutom kännedom om den lokala marknaden,
är 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
inger.sjoberg@aktivortopedteknik.se Rekrytering sker kontinuerligt.
Har du frågor kring tjänsterna, vänligen kontakta verksamhetschef Inger Sjöberg,
tel. 0730-896672 eller inger.sjoberg@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
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