
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 380 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. 

Vill du jobba i Östergötland och bli en del av ett härligt Team?  

Nu finns chansen! Vi söker två legitimerade ortopedingenjörer 

till Linköping och Motala?  

I Östergötland är vi idag verksamma på tre sjukhus, Vrinnevisjukhuset i Norrköping, 

Universitetssjukhuset i Linköping samt Lasarettet i Motala och vi är sammanlagt ca 36 

anställda. Vi har precis erhållit ett nytt mångårigt avtal vilket ger oss möjlighet att fortsätta 

satsa framåt och utveckla den bästa ortopedtekniska vården till invånarna i Region 

Östergötland. I Linköping och Motala har vi även integrerade butiker som riktar sig mot den 

växande privatfinansierade vården. 

Dina arbetsuppgifter 

I båda tjänsterna kommer du som är erfaren legitimerad ortopedingenjör att få arbeta med alla 
förekommande patientdiagnoser och hjälpmedelsområden i verksamheten och i Linköping med mera 
specialisering mot barn och korsett.  
Teamarbete med kollegor och övriga yrkesprofessioner inom vården är en central del av ditt arbete 
där du genom din kompetens och relationer är med och bidrar till den ortopedtekniska utvecklingen i 
Östergötland.   
Konkret kommer du i ditt dagliga arbete att ingå i vår teamverksamhet, göra patientanalyser, ta fram 
produktionsunderlag genom traditionella och digitala metoder, journalföra och återkoppla till våra 
remittenter.   

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. 

I avtalet med Region Östergötland är vi förskrivare av ortopedtekniska hjälpmedel. Det är därför 
viktigt att du som söker har goda teoretiska kunskaper för att kunna göra en god analys/bedömning 
av patientens behov. 

Till båda tjänsterna söker vi legitimerade ortopedingenjörer. Till tjänsten i Linköping är erfarenhet av 
barnhjälpmedel och scoliosbehandling meriterande.  

Om tjänsten 
Arbetstid: Heltid. Tillträde: snarast. Lön enligt överenskommelse. TeamOlmed har kollektivavtal.  

Kontakta gärna verksamhetschef Michael Flodin, för ytterligare information om tjänsten. Mobil: 0722-329640 

Platsannons för tjänst inom TeamOlmed 

Ansökan 

Ansökningar mottages löpande.
Skickas till michael.flodin@teamolmed.se 

mailto:michael.flodin@teamolmed.se

