
för ett rörligare liv
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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 butikskedjan 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

TeamOlmed Academy - Upper limb prosthetic Education program
Vi utökar och söker Leg. Ortopedingenjörer som vill vara med och utveckla specialistområdet Armprotes!

TeamOlmed har idag en armprotessektion som är nationellt ledande inom försörjning av proteser för den övre 
 extremiteten. Vår verksamhet växer och efterfrågan på vår kompetens ökar över hela landet. 

TeamOlmed tar nu nästa steg i utvecklingen av specialistområdet armprotes i Sverige i nära samverkan med våra 
 systerföretag i Norge, Danmark, Finland och Island. Då det är ett begränsat antal patienter med behov av armproteser 
har vi byggt upp en organisation där vi samlar kompetens hos ett antal högspecialiserade personer. Du kommer att ingå 
i ett tätt företagsinternt nätverk av yrkesverksamma kliniker med specialistkompetes inom armprotesområdet. 
Vi har stor erfarenhet av alla typer av armproteser, diagnoser och alternativa tekniska lösningar, inklusive mångårig 
 erfarenhet av osseointegration för patienter med avsaknad av övre extremitet. Vi fokuserar på teamsamverkan med 
läkare och arbetsterapeut för att hitta den unika lösning som blir bäst för varje individ. Vi verkar också aktivt i flera i 
nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt. 
TeamOlmed har som målsättning att driva utveckling inom specialistområdet armprotes vilket innebär kontinuerlig 
 kompetensutveckling. 
TeamOlmed inleder nu ett  utvecklingsprogram med syfte att utveckla specialistkompetens inom armproteser. 
 Programmet kommer att omfatta samtliga kliniskt verksamma ortopedingenjörer inom området armprotes. 

Målsättning för armprotesverksamheten inom TeamOlmed:
• Hög tillgänglighet och excellent service
• Hög kompetens hos våra medarbetare
• Nära samverkan med team och andra vårdgivare
• Tillämpning av modern teknik
• Teknisk innovation
• Unika lösningar för varje patients unika behov

Vi söker nu förstärkning till nätverket och söker dig Leg. Ortopedingenjör som vill utveckla din  specialistkompetens 
inom armproteser. Din erfarenhet inom specialistområdet kan variera och vi lägger tonvikten på att rekrytera rätt 
person  oavsett tidigare erfarenhet. TeamOlmed har avtal med 9 olika landsting och vår armprotessektion  arbetar 
 regionsöverskridande. Tjänsterna kommer vara knutna till några av våra centrala orter: Stockholm, Uppsala,  Linköping, 
Jönköping och Kungsbacka. Placering enligt överenskommelse och arbetsuppgifter kommer att planeras utifrån 
 tjänsteort. 

Ansökan
Om detta låter intressant så ser vi fram emot att ta emot din ansökan före 2019-07-31. Skicka din ansökan i form av 
CV och personligt brev till tohr@teamolmed.se. Märk din ansökan med  ”Utvecklingsprogram Armprotes”

För frågor kring specialistområdet, kontakta Stewe Jönsson, stewe.jonsson@teamolmed.se
För frågor om tjänst och ansökan, kontakta Cecilia Carlsson, cecilia.carlsson@teamolmed.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Platsannons för tjänst inom TeamOlmed


