
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 Jönköping. 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 nu Enhetschef/leg Ortopedingenjör till vår klinik i Eksjö 

I Jönköpings län är vi idag verksamma på tre sjukhus: Höglandssjukhuset i Eksjö, Länssjukhuset 

Ryhov i Jönköping samt Sjukhuset i Värnamo. Genom vårt avtal med Region Jönköpings 

län förser vi regionen med ortopedtekniska hjälpmedel. På vår enhet i Eksjö är vi totalt sju 

anställda.  

I Jönköping och Eksjö har vi integrerade butiker som riktar sig mot den växande 

privatfinansierade vården. 

Dina arbetsuppgifter 

Som enhetschef i Eksjö kommer du att ha ansvaret för personalen och den dagliga driften med 

direktrapportering mot Verksamhetschefen i Jönköpings län. Du arbetar 50 procent som enhetschef 

och 50 procent med patienter som ortopedingenjör. 

I tjänsten som legitimerad ortopedingenjör kommer du att få arbeta med alla typer av hjälpmedel med 

särskild inriktning mot protes. 

Denna tjänst ingår även i länets ledningsgrupp. 

Kvalifikationer 

Gemensamt för alla våra enheter är att ortopedteknisk vård bedrivs i nära samarbete med den 

specialiserade vården och primärvården. Vår personal medverkar bl a i protes-, barn-, neuro- och fot-team 

där läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och fotterapeuter ingår. Vi kommer därför att lägga stor vikt vid 

personliga kvalitéer som ansvarstagande, social förmåga och att du har lätt för att skapa goda relationer. 

För att du ska lyckas väl i denna roll är det meriterande att du arbetat som chef och är en trygg samt 

erfaren ledare. Du är en lyhörd chef med ett stort hjärta för medarbetare och deras utveckling. 

Legitimation som ortopedingenjör är en förutsättning. 

Om tjänsten 

Tjänsten är på heltid med tillträde snarast. Lön enligt överenskommelse. TeamOlmed har kollektivavtal.  

Kontakta gärna Verksamhetschef för TeamOlmed i Jönköpings län Susanna Tigerlantz, mobiltelefon 

072-213 72 29 för ytterligare information om tjänsten. Alternativt Linus Karlberg, nuvarande enhetschef i

Eksjö, mobiltelefon 072-395 79 01.

Ansökan 

Vi önskar din ansökan senast 2018-10-22. 

Skickas till stigerlantz@teamolmed.se

Vi söker Enhetschef och legitimerad Ortopedingenjör till TeamOlmed Eksjö

mailto:stierlantz@teamolmed.se



