
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

Ortopedingenjör / fysioterapeut med hög kunskap inom barnhjälpmedel sökes till Linköping 

Ansökan

Agneta Glingsten 
agneta.glingsten@teamolmed.se

Michael Flodin
michael.flodin@teamolmed.se

Söker du nya utmaningar och vill utvecklas? Gillar du att jobba med människor där din kunskap är viktig 
för att ta fram den bästa lösningen för patientens specifika behov? Har du drömmar om specialisering och 
karriär? Har du kompetens inom barnhjälpmedel och vill jobba i en modern verksamhet som ligger i teknisk 
framkant? Då har vi ett jobb till dig.

I tjänsten kommer du i huvudsak att arbeta med barnhjälpmedel (80%) och ansvara för vår sitsverksamhet i 
Östergötland (20%). 

I Linköping bedrivs ortopedteknisk vård i nära samarbete med den specialiserade vården och primärvården. 
Vår personal medverkar i flera olika multidisciplinära team där du framförallt kommer att ingå i ett   
barn- och sitsteam med övriga yrkesprofessioner. Vi kommer därför lägga stor vikt vid personliga kvaliteter 
som ansvarstagande, social förmåga och att du har lätt för att skapa goda relationer.

På kliniken i Linköping är vi ett härligt team med 17 medarbetare som genom vårt avtal med  landstinget 
förser Region Östergötland med ortopedteknisk vård. Vi finns på det vackra Garnisonsområdet intill 
 Universitetssjukhuset. Linköping är en stad med hög tillväxt med närhet till kultur och friluftsliv där du med 
säkerhet kommer att trivas.

Ansökan
Anställningsform och lön enligt överenskommelse med tillträde snarast. TeamOlmed har kollektivavtal. 
 Ansökningstiden är fram till 2019-10-18 och intervjuer sker fortlöpande.

För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta klinikchef för TeamOlmed i  Linköping, 
Agneta Glingsten, mobiltelefon: 073-8173076, e-post: agneta.glingsten@teamolmed.se alternativt 
 verksamschef för TeamOlmed i Östergötland Michael Flodin, mobil 072-2329640, 
e-post michael.flodin@teamolmed.se

Skicka din ansökan, CV och ev. löneanspråk till agneta.glingsten@teamolmed.se och
michael.flodin@teamolmed.se

Varmt välkommen med din ansökan!


