
Vi behöver dig! 

Vill Du vara med och bygga den bästa Ortopedtekniska kliniken? 

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. 

Vi söker leg Ortopedingenjörer till våra enheter i Stockholm 

Dina arbetsuppgifter 
Vi söker ortopedingenjörer med intresse att få specialinrikta sig på något av följande områden: 
-Protes
-Neuro
-Barn
Som medarbetare hos oss kommer du att arbeta med alla förekommande patientgrupper men med extra fokus på något
av ovanstående områden. Vi ligger i framkant för utveckling av digitala arbetssätt inom ortopedteknik och det är en
naturlig del i vårt kliniska arbete. Vi arbetar ständigt med att öka kompetensen hos vår personal och vi tycker det är
viktigt med ett eget intresse för studier och forskning som kan kopplas till vårt dagliga kliniska arbete.

Kvalifikationer 
Du som söker ska vara legitimerad ortopedingenjör. Du är driven, nyfiken, positiv till att utvecklas inom din 
yrkesprofession och gärna har några års erfarenhet som kliniker.  

Om det är viktigt för dig att ha roligt på jobbet så är TeamOlmed din rätta arbetsplats! 
Vi ser fram emot din ansökan! 

Frågor om tjänsterna 
TeamOlmed har kollektivavtal. 
För svar på frågor kan följande personer kontaktas 
Verksamhetschef TeamOlmed SÖS, Jenny Utbult, Mobiltelefon 0721 - 79 78 99  
Verksamhetschef TeamOlmed Huddinge/Södertälje, Carola Dimitrov, Mobiltelefon 076-1464176 
Klinisk chef TeamOlmed Barn & Ungdom, Cecilia Widegren, Mobiltelefon 072-395 79 90 
Verksamhetschef TeamOlmed Torsplan, Helene Serbe Assarsson, mobiltelefon 070-854 89 09 

för ett rörligare liv 

Platsannons för tjänst inom TeamOlmed 

Ansökan 

Vi önskar din ansökan så snart som möjligt. 
Skickas till sofi.stromberg@teamolmed.se 
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