
för ett rörligare liv

Vill Du vara med att bygga det bästa Ortopedtekniska 
serviceföretaget?

Vi på TeamOlmed har som vision att vara det främsta ortopedtekniskabolaget 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 ett 20-tal enheter runt om i Sverige och driver dessutom 
butikskedjan TeamOlmed Butik. Företaget har ca 380 anställda och huvudkontoret 
finns i Jönköping. Vi använder oss av modern teknik i mötet med kund och patient 
samt i tillverkningen. Vårt arbete sker i nära samarbete med läkare, sjukgymnaster 
och övrig vårdpersonal inom såväl primärvården som specialistvården. 

Vi behöver dig
Platsannons för tjänst inom TeamOlmed

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.   

-Vill Du vara med?

Vi söker patienthandläggare inom skor och inlägg 
till TeamOlmed, SÖS i Stockholm
Dina arbetsuppgifter 
TeamOlmed rekryterar nya medarbetare till vårt nystartade utvecklingsprogram för 
ortopedtekniska patienthandläggare med inriktning mot skor och inlägg. Som handläggare 
kommer du att träffa patienter som har behov av individuella fotbäddar och anpassade eller 
specialanpassade skor och arbeta praktiskt med att anpassa dessa till patienten. 

Dina kvalifikationer och egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid din personlighet. Du är intresserad av rehabilitering och vill ge 
god service till individen, i kombination med praktiskt handlag. 

Du bör ha god datorvana då vi arbetar digitaliserat.

Flytande svenska i tal och skrift är ett krav.

Utbildning
Det är mycket meriterande om du har en bakgrund med utbildning och arbetslivserfarenhet inom 
hälso- och sjukvårdssektorn, t ex som fysioterapeut, sjukgymnast, fotterapeut eller hälsopedagog.

Vi kommer att utbilda dig inom ortopedteknik i kombination med praktiskt och kliniskt arbete.

Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Det är 
heltidstjänst med arbete dagtid. Frågor besvaras av Igor Pineu, Klinisk chef på Södersjukhusets 
Ortopedtekniska klinik 076-76 20 218

Ansökan

Intervjuer sker löpande. Skicka din 
ansökan snarast till:

igor.pineu@teamolmed.se




