
Vi behöver dig

Vill Du vara med och bygga det bästa Ortopedtekniska serviceföretaget? 

Vi på TeamOlmed har som vision att vara det främsta ortopedtekniska bolaget med de mest nöjda 
patienterna, kunderna och medarbetarna. Vi jobbar för att hjälpa fler människor till ett rörligare liv 
genom att erbjuda en hög tillgänglighet, ett evidensbaserat arbetssätt och ett omsorgsfullt 
bemötande. 

TeamOlmed finns på 19 enheter runt om i Sverige och driver dessutom butikskedjan TeamOlmed 
Butik. Företaget har ca 370 anställda och huvudkontoret finns i Stockholm. Vi använder oss av 
modern teknik i mötet med kund och patient samt i tillverkningen, vi har välutbildade och 
engagerade medarbetare samt högspecialiserade konsulter. Vårt arbete sker i nära samarbete med 
läkare, sjukgymnaster och övrig vårdpersonal inom såväl primärvården som specialistvården. 

Vår ambition är att resultatet ska överträffa våra offentliga och privata uppdragsgivares högt 
ställda krav. Sammantaget ska vi vara det ledande företaget inom ortopedteknisk service. 

Nu söker vi en legitimerad ortopedingenjör till vår enhet i Visby
Enheten i Visby är en integrerad del av TeamOlmed Gotland/
Uppsala (GoUp) med ett 20-tal anställda. Vi har ramavtal med 
Region Gotland, Uppsala och samarbeten med ett stort antal 
privata vårdgivare och företag.  

Du blir del av en familjär företagskultur där merparten har lång 
erfarenhet i branschen. Vi är inne i en expansiv fas och söker 
därför en nyckelperson till vår enhet i Visby. 

Vi erbjuder
- En unik arbetsmiljö med havet som granne. Vår enhet ligger strax utanför Visby medeltida stadskärna
med utsikt över havet
- Ett omväxlande och stimulerande arbete ”från ax till limpa” då enheten har ett mindre antal anställda
- För rätt person finns möjlighet att utvecklas till avdelningschef
- Tjänst på heltid med tillträde snarast. Lön enligt överenskommelse, TeamOlmed har kollektivavtal

Dina arbetsuppgifter 
- Du är en företagsam leg. ortopedingenjör med några års erfarenhet av ortoser och proteser
- I tjänsten kommer du att arbeta självständigt och brett med alla typer av ortopedtekniska hjälpmedel

Kvalifikationer 
Gemensamt för alla våra enheter är att ortopedteknisk vård bedrivs i nära samarbete med den 
specialiserade vården och primärvården. Vi kommer därför att lägga stor vikt vid personliga egenskaper 
som ansvarstagande, social förmåga och att du har lätt för att skapa goda relationer 

Frågor om tjänsten 
Kontakta gärna Verksamhetschef TeamOlmed Gotland/Uppsala, Benny Östling, för ytterligare information 
om tjänsten. Mobiltelefon 070 – 367 79 57 

för ett rörligare liv 

Platsannons för tjänst inom TeamOlmed

Ansökan

Vi önskar ansökan så snart som möjligt 
Skickas till benny.ostling@teamolmed.se 

mailto:benny.ostling@teamolmed.se



