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 patienter och kunder.
Vi vill skapa förutsättningar för ett aktivt liv.

Vi söker en ortopedtekniker till Aktiv
Ortopedteknik i Karlstad
Aktiv Ortopedteknik i Värmland AB har idag uppdraget att sköta den ortopedtekniska servicen åt Landstinget i
Värmland. Vi är 20 anställda vid vår ortopedtekniska avdelning i Karlstad. Aktiv Ortopedteknik i Värmland AB
ägs till 49 % av personalen och till 51 % av Ottobock Scandinavia. Vi står inför en spännande utvecklingsfas
och söker därför en ny medarbetare.

Din framtida utmaning

Vårt erbjudande till dig

Din bakgrund/profil

Du kommer att ingå i en grupp erfarna och 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.
Vi erbjuder dig ett roligt och varierande arbete där du tillsammans med engagerade medarbetare får
vara med och göra skillnad på vårt ortopedtekniska center. Vi är en liten enhet där alla får synas,
höras och har möjlighet att påverka utvecklingen i arbetet med ständiga förbättringar som bedrivs
både lokalt och i företagsgruppen. Du kommer att ingå i ett team och ansvara för tillverkning,
justering och reparation av olika ortopedtekniska hjälpmedel, framförallt ortoser.
Tjänsten är ett vikariat på heltid under tiden augusti 2018 till juni 2019 med placering på vår
avdelning på Centralsjukhuset i Karlstad.
Du har en KY- eller YH-examen i ortopedteknik eller motsvarande utbildning.
Har du erfarenhet av eller intresse för att arbeta med patienter och skor och fotbäddar så är det
meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi letar efter en positiv, social och serviceinriktad person
som gillar att jobba med och för andra människor. Du har en god förmåga att organisera och
strukturera ditt arbete, samtidigt som du är flexibel och ansvarstagande. Initiativförmåga och att
kunna arbeta självständigt är också viktigt. Du har goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift
samt god datorvana.

Hur du ansöker

Har du frågor kring tjänsten vänligen kontakta verksamhetschef Erling Larsson på tfn 070-355 84 15
eller via e-post erling.larsson@aktivortopedteknik.se
Mejla din ansökan och ditt CV senast 2018-06-10 till ovanstående adress. Inkomna ansökningar
utvärderas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Besök gärna våra hemsidor för mer information: www.aktivortopedteknik.se | www.ottobock.se

