
för ett rörligare liv

Lorem ipsum

Vill Du vara med att bygga det bästa Ortopedtekniska serviceföretaget? 
Vi på TeamOlmed har som vision att vara det främsta ortopedtekniska bolaget 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. 
TeamOlmed finns på ett 20-tal enheter runt om i Sverige och driver dessutom butikskedjan TeamOlmed 
Butik. Företaget har ca 370 anställda och huvudkontoret finns i Jönköping. Vårt arbete sker i 
nära samarbete med läkare, sjukgymnaster och övrig vårdpersonal inom såväl primärvården som 
specialistvården. Vår ambition är att resultatet ska överträffa våra offentliga och privata uppdragsgivares 
högt ställda krav. Sammantaget ska vi vara det ledande företaget inom ortopedteknisk service.

TeamOlmed behöver dig
Platsannons för tjänst inom TeamOlmed

I Jönköpings län är vi idag verksamma på tre sjukhus: Höglandssjukhuset i Eksjö, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping 
samt Sjukhuset i Värnamo. Genom vårt avtal med Region Jönköpings län förser vi regionen med ortopedteknisk vård. I 
Jönköping och Eksjö har vi integrerade butiker som riktar sig mot den växande privatfinansierade vården.

Arbetsuppgifter
Som kundmottagare ansvarar du för kundmottagning och försäljning i vår hjälpmedels- och skobutik. Du har även hand 
om beställning och leveranser av varor och ortopedtekniska hjälpmedel till ortopedingenjörer och butik.
Som ortopedtekniker kommer din huvudsakliga arbetsuppgift vara att utföra servicejobben av hjälpmedlen i den dagliga 
driften på enheten. Vanligt förekommande arbetsuppgifter som tekniker är: färdigställningar, reparationer, olika former 
av justeringar och att utföra akutjobb.

Kvalifikationer
Erfarenhet som ortopedtekniker samt tidigare arbete inom vårdsektorn alt skobranschen ses meriterande men inget 
krav. Vi bistår med internutbildningar inom ortopedteknik samt sko och fotproblematik.
Viktiga personliga egenskaper: teamspelare, ansvarstagande, god social förmåga, strukturerad, serviceinriktad med 
positivt och vänligt bemötande. 

Anställningen
Provanställning. Arbetstid: 100%. Tillträde snarast. Vi önskar din ansökan snarast då vi tillämpar löpande uttag då 
tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdatum. Sista ansökningdatum 15 december.  
Lön enligt överenskommelse. TeamOlmed har kollektivavtal.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi söker en serviceinriktad kundmottagare/ortopedtekniker till Eksjö

Ansökan

Ansökan gör du genom att bifoga CV samt personligt brev 
till lena.sonnerby@teamolmed.se.
Vi önskar din ansökan snarast, dock senast den 
2019-12-15. Tjänsten kan komma att tillsättas innan 
sista ansökningsdag.


