Aktiv Ortopedteknik AB driver idag ortopedtekniska center på 18 orter i Sverige och utgör tillsammans en del av Ottobock, en av
Nordens 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
brukare. Vi vill skapa förutsättningar för ett aktivt liv.

Vi söker en erfaren Ortopedingenjör
till Aktiv Ortopedteknik i Malmö
Din framtida utmaning

Du kommer att ingå i en grupp av kompetenta medarbetare vars arbete syftar till att öka
livskvaliteten hos människor genom att förbättra deras rörlighet och självständighet. Vi arbetar
med samtliga typer av ortopedtekniska hjälpmedel och basen för verksamheten är vårt nära
samarbete med uppdragsgivarens olika verksamheter såsom barn- och ungdomshabilitering,
vuxenhabilitering, diabetesfotmottagning, protesteam, sitsteam, reumatologmottagning samt
ortopedisk och neurologisk rehabilitering.

Vårt erbjudande till dig

Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete i en miljö som präglas av kunskap och
hög yrkesstolthet. Du ingår i ett team av ortopedingenjörer och -tekniker kommer att få möjlighet
att arbeta med alla typer av ortopedtekniska hjälpmedel.
Tjänsten är på heltid med placering i Malmö med viss arbetstid på vår avdelning i Lund utefter
verksamhetens behov.

Din bakgrund/profil

Hur du ansöker

Vi söker dig som är utbildad ortopedingenjör med lång erfarenhet från yrket. Du kan arbeta
självständigt med ett eget inre driv samtidigt som du är en lagspelare som villigt delar med dig av
din kompetens i teamet. Du har lätt för att bemöta människor och är tydlig i din kommunikation. Du
är van att ta eget ansvar i arbetet och är inte främmande för att ta egna initiativ. Du behärskar
såväl svenska som engelska och har goda datorkunskaper.
Skicka in din ansökan senast den 2018-05-31 till VD Sven Olof Frank, svenolof.frank@aktivortopedteknik.se. Har du frågor om tjänsten kontakta Sven Olof på tel 0708126793 eller ovanstående mailadress.
Rekrytering sker kontinuerligt varför tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Besök gärna våra hemsida för mer information: aktivortopedteknik.se

