
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

Dina arbetsuppgifter
Att vara ortopedteknisk kundmottagare innebär att man ska kunna ta emot kunder/patienter i TeamOlmeds butik och 
 reception på Karolinska Sjukhuset i Huddinge samt i Södertälje. Du ska kunna göra en analys av deras behov och 
 hjälpa/guida dem till rätt produkt. 

Du ska även kunna ta emot patienter som ska till mottagningen samt registrera och vara behjälplig administrativt runt 
dessa besök. I tjänsten ingår även att svara i telefon och då handlar det oftast om att boka tid till handläggare eller 
svara på frågor.

Som Ortopedteknisk kundmottagare arbetar du i ett team. Detta innebär att teamet tillsammans verkar för att den 
 dagliga verksamheten ska fungera på bästa sätt.

Typ av tjänst
Timvikariat på 50-75% till 29 februari 2020 (Placering Huddinge sjukhus samt vissa dagar på vår klinik i Södertälje).

Dina kvalifikationer och egenskaper
• Du har erfarenhet av försäljning direkt till konsument 
• Erfarenhet av arbete med inköp och lagerhantering 
• Datorvana (Officepaketet) 
• God kunskap i engelska språket 
• Gärna erfarenhet från vården
• Intresse för friskvård och hälsa
• Som person behöver du vara glad, omtänksam, kundfokuserad, hjälpsam, klara av att ha många bollar i luften 

 samtidigt samt ha ett sinne för ordning och reda.

Ansökan
Om du är intresserad av att börja jobba hos oss så skicka din ansökan till:
Jorun Eriksson
Butikschef, TeamOlmed Huddinge/Södertälje
jorun.eriksson@teamolmed.se
072-546 81 08

TeamOlmed söker en Ortopedteknisk  kundmottagare till vår butik 
och  reception på Karolinska sjukhuset i Huddinge samt Södertälje

Då urvalet sker löpande är det viktigt att du skickar din ansökan så snart som möjligt, dock senast 
2019-09-18. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. 

Varmt välkommen med din ansökan!


