
för ett rörligare liv

Lorem ipsum

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 ett 20-tal enheter runt om i Sverige och driver dessutom 
butikskedjan TeamOlmed Butik. Företaget har ca 370 anställda och 
huvudkontoret finns i Jönköping. 

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 behöver dig
Platsannons för tjänst inom TeamOlmed

Vi söker dig som brinner för god service och vill arbeta med oss i Trollhättan. Vill du vara med och bygga 
upp vår verksamhet i Trollhättan och Västra Götalandsregionen? Till vår nystartade butik i Trollhättan söker 
vi nu en Ortopedingenjör/ortopedskotekniker som vill utvecklas vidare i en spännande roll.

Arbetsbeskrivning  
I ditt arbete kommer du i huvudsak arbeta med kunder som är i behov av ortopedtekniska hjälpmedel Dina 
arbetsuppgifter kommer vara att bedöma med fokus på fotrelaterade problem och erbjuda inlägg, skor 
och prefabricerade ortoser för olika ortopediska problemställningar. Du ska kunna ta vara på din kunskap 
och förmedla den till våra kunder som kommer att variera från den äldre personen som vill kunna ta en 
promenad till elitidrottaren som vill vinna hundradelar.
 
Din bakgrund  
Vi söker dig som har jobbat några år inom ortopedi och som är sugen på en ny utmaning. Som person är du 
driven, handlingskraftig och engagerad.
 
Arbetstider och anställningsform  
Heltid. 

Lön  
Månadslön.  
 
Tillträde 
Enligt överenskommelse 
 
Kontaktuppgifter
För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta Anders Martinsen 072 – 395 79 10.

Till vår nyöppnade butik i Trollhättan söker vi nu:  
Ortopedingenjör/ortopedskotekniker med känsla för service 

Ansökan

Skicka din ansökan till:  
anders.martinsen@teamolmed.se  
Sista ansökningsdag för tjänsten är
2018-12-13.


