
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 20 enheter runt om i Sverige och driver dessutom butikskedjan TeamOlmed 
Butik. Företaget har ca 400 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. 

 
 

Till vår klinik i Västervik söker vi en administratör 

Vi söker dig som har ett stort intresse av att arbeta med människor och ge våra kunder och patienter 
god service. Säljvana och kunskap inom hälso- och sjukvård är meriterande. 

Genom vårt avtal med Landstinget i Kalmar förser vi länets invånare med ortopedteknisk service. Vi 
bedriver även försäljning som riktar sig mot den växande privatfinansierade vården där vi erbjuder 
skor, inlägg och ortoser. 

   

Dina arbetsuppgifter 

Tjänsten i Västervik innebär att du kommer att arbeta med administrativa uppgifter som att svara i 
telefon, kalla patienter, fakturera och även ingå i teamet som ansvarar kring försäljningen av 
ortopedtekniska hjälpmedel och skor mot våra kunder. 

 

Kvalifikationer 

Gemensamt för alla våra enheter är att ortopedteknisk vård bedrivs i nära samarbete med den 
specialiserade vården och primärvården. Vi har dagligen kontakt med brukare, läkare, 
fysioterapeuter, arbetsterapeuter, fotterapeuter och övrig vårdpersonal. Vi kommer därför att lägga 
stor vikt vid dina personliga kvalitéer och du ska vara ansvarstagande, engagerad och kunna lösa 
problem som uppstår.  

 

Om tjänsten 
Tjänsten är 80%. Vi erbjuder en provanställning på 6 månader med tillträde 2019-02-01. 

Lön enl överenskommelse. TeamOlmed har kollektivavtal. Kontakta gärna avdelningschef 

Malin Qvistgaard för ytterligare information om tjänsten. Mobiltelefon 073 - 992 06 42. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Platsannons för tjänst inom TeamOlmed 

Ansökan 
 

Välkommen med din ansökan, CV och ev 

löneanspråk senast 2018-12-02. Skickas 

till malin.qvistgaard@teamolmed.se 

mailto:malin.qvistgaard@teamolmed.se

