
för ett rörligare liv

Lorem ipsum

TeamOlmed är ett av Sveriges största ortopedtekniska företag med verksamhet i nio landsting och med över 
350 anställda. Vi jobbar för att hjälpa fler människor till ett rörligare och bättre liv genom att tillverka, 
anpassa och förse patienter med ortopedtekniska hjälpmedel. Detta gör vi samtidigt som vi erbjuder en 
hög tillgänglighet, ett evidensbaserat arbetssätt och ett omsorgsfullt bemötande. TeamOlmed driver också 
butikskedjorna TeamOlmed Butik med inriktning mot egenvård. De stora produktgrupperna är skor, inlägg 
och enklare hjälpmedel. TeamOlmed ägs till 100% av Össur. Össur är ett isländskt företag med global 
verksamhet och är tillverkare av ortopedtekniska produkter.

TeamOlmed behöver dig
Platsannons för tjänst inom TeamOlmed

TeamOlmed söker nu Ortopedteknisk kundmottagare till Norrköping

I Östergötland söker vi nu en Ortopedteknisk kundmottagare till vår enhet i Norrköping

I Östergötland är vi idag verksamma på tre sjukhus: Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Universitetssjukhuset i Linköping 
samt lasarettet i Motala. I Norrköping är vi idag 14 anställda och totalt 39 i Östergötland som genom vårt avtal med 
landstinget förser Region Östergötland med ortopedteknisk vård. På alla våra enheter har vi butiker i anslutning till den 
ortopedtekniska avdelningen som riktar sig mot den växande privatfinansierade vården.

I Norrköping bedriver vi sedan januari verksamhet i nya och fräscha lokaler på Ingelstaområdet. På Vrinnevisjukhuset 
har vi en jourfilial som vi åker till måndag till fredag.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som OTP (ortopedteknisk patientmottagare). Som OTP gör du fotanalys, förskrivning, viss 
 tillverkning, beställning och leverans av hjälpmedlen inlägg och skor. Det kan vara till patienter med tex. felställningar 
vid reumatism, sår vid diabetes o dyl. Du erbjuds ett omväxlande arbete där användningen av moderna tekniska och 
kliniska metoder genomsyrar det dagliga arbetet. I TeamOlmed finns möjligheter till personlig utveckling och kliniska 
karriärmöjligheter både lokalt på kliniken och inom TeamOlmed Akademi.

Kvalifikationer
Vi söker någon med relevant medicinsk/praktisk utbildning. Detta skulle tex kunna vara: Ortopedskotekniker, 
 Ortopedtekniker, medicinsk fotvårdare, sjukgymnast/fysioterapeut, biomedicinare med inriktning mot fysisk träning eller 
idrottsmedicin, undersköterska med kunskap inom och erfarenhet av sårvård och då ffa. fotsår. Även annan relevant 
medicinsk utbildning kan vara av intresse. Meriterande är om du tidigare har arbetat med fötter utifrån ett medicinskt 
perspektiv.
Gemensamt för alla våra enheter är att ortopedteknisk vård bedrivs i nära samarbete med den specialiserade vården och 
primärvården. Vår personal medverkar vid fotsårsteam där läkare, sjuksköterska, fysioterapeut 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.

Sedan 2014 har våra patientmottagare i Östergötland haft förskrivningsrätt gällande 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.

Anställningen
Anställningsform och lön enligt överenskommelse med tillträde snarast. TeamOlmed har kollektivavtal. Ansökningstiden 
är fram till 2019-09-15 och intervjuer sker fortlöpande.

Kontakta avdelningschef för TeamOlmed i Norrköping, Johan Ahlström, mobiltelefon 0705-200 705 för ytterligare 
information om tjänsten. Du är välkommen med din ansökan, CV och ev. löneanspråk till johan.ahlstrom@teamolmed.se
 

Varmt välkommen med din ansökan!


