
för ett rörligare liv

Lorem ipsum

TeamOlmeds klinik i Solna, Barn & Ungdom, är en högspecialiserad utvecklingsklinik för ortopedtekniska 
hjälpmedel till barn och unga vuxna och är en av de största klinikerna i landet. På Barn & Ungdom har 
vi som vision att vara den främsta ortopedtekniska kliniken 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. Vår ambition är att resultatet skall överträffa 
våra patienter och privata uppdragsgivares högt ställda krav.

TeamOlmed behöver dig
Platsannons för tjänst inom TeamOlmed

Leg. Ortopedingenjör specialiserad inom Spinala ortoser till Barn & Ungdom i Solna

Ansökan
Låter det intressant?
Kontakta verksamhetschef TeamOlmed Barn & Ungdom Solna 
Åsa Eliasson på telefon 072-395 79 91 eller via mail 
asa.eliasson@teamolmed.se. För frågor kring specialistområdet, 
kontakta OI Mats Hoffsten, mats.hoffsten@teamolmed.se Vi ser 
gärna att du ansöker snarast, då tjänsten kommer tillsätts så 
snart som möjligt

Vi söker dig som är Leg. Ortopedingenjör och vill vara med och utveckla specialistområdet spinala ortoser!

På vår klinik, Barn & Ungdom, har vi högspecialiserad kunskap och unik erfarenhet inom spinala ortoser. Vi har ett 
gediget och nära samarbete med ryggdoktorer inom länets specialistsjukhus och vi medverkar aktivt i flera nationella 
forsknings- och utvecklingsprojekt inom ämnet. Med vår specialistkunskap är vi första valet för remittenter i Stockholm 
med omnejd vid korsettbehandling till patienter med idiopatisk skolios. 
Vår klinik tar nu nästa steg i utvecklingen och avser bredda och överföra mångårig kunskap, unik erfarenhet och 
 högspecialiserad kompetens inom spinala ortoser. Du kommer att ingå i team med yrkesverksamma kliniker som 
 tillsammans har ett övergripande ansvar för spinala ortoser på vår klinik. 

En viktig del i ditt ansvar kommer att vara att:  
- Fånga och driva utveckling av kliniska möjligheter (marknadsutveckling) i region Stockholm
- Medverka vid utveckling av kliniska processer och metoder inom området
- Säkerställa klinisk kvalitet och patientsäkerhet
- Erbjuda en hög service till de patienter som kommer till mottagningen idag och i framtiden

Din bakgrund
Din erfarenhet inom specialistområdet kan variera men vi ser gärna att du arbetat kliniskt som ortopedingenjör i några 
år. Vi kommer lägga tonvikten på att rekrytera rätt person. För att passa som specialist bör du ha ett gediget intresse 
för ortopedteknik, viljan att arbeta för god samverkan i vårdteam samt förmågan att trivas i en miljö som präglas av 
 förändringsarbete och utveckling. 

Vi erbjuder
TeamOlmed har idag 5 kliniker i Stockholm med avtal med Stockholms läns landsting och som specialist  arbetar 
du regionsöverskridande men utgår ifrån Barn & Ungdom Solnas klinik. Du kommer jobba i en verksamhet som 
 kännetecknas av fokus på samt ett starkt engagemang för bemötande och att hjälpa människor med funktionshinder 
till ett rörligare liv. Tjänsten är en heltidstjänst och du kommer få kontinuerlig vidareutbildning inom ditt yrkesområde 
från expert samt internationella och nationella utbildningar/konferenser. Vi har en bred kunskapsorganisation med hög 
kompetens på kliniken. Vi arbetar värderingsstyrt och månar om trivsel och god arbetsmiljö. 

Varmt välkommen med din ansökan!


