
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

Vi söker nu en Klinisk Chef till TeamOlmeds klinik i Solna, Barn & Ungdom, som 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. Barn & Ungdom består idag av cirka 70 medarbetare och vi bedriver både klinisk 
 v erksamhet och produktion.

Arbetsbeskrivning
Som Klinisk Chef kommer ditt huvudsakliga ansvar vara att driva den kliniska verksamheten. Du kommer att ha 
 personalansvar för 15 medarbetare och ingå i ledningsgruppen på Barn & Ungdom. I ditt dagliga arbete ingår att bland 
annat medarbetar- och lönesamtal, handleda/ kompetensutveckla/utbilda medarbetare, hantera arbetsmiljöfrågor, 
driva utvecklings- och förbättringsarbete samt vidareutveckla arbetsmetoder, processer och arbetssätt. Du kommer att 
ha ett tätt samarbete med en annan Klinisk Chef i verksamheten, såväl med professionerna och se till att kliniken är 
 uppdaterad och ligger i framkant vad gäller exempelvis patientprocesser och ortosmodeller.

Vem vi söker
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av att arbeta kliniskt som ortopedingenjör, alternativt flerårig chefserfarenhet 
med personalansvar i en liknande verksamhet eller från en liknande bransch. Du behärskar både svenska och engelska 
flytande i tal och skrift. 

Som person ser vi gärna att du har ett stort engagemang och drivkraft – du får saker att hända. Du är kommunikativ, 
konstruktiv, pedagogisk, flexibel och duktig på att både lyssna in och anpassa din kommunikation. Du är en naturlig 
ledare som brinner för att utveckla och coacha andra. För att trivas hos TeamOlmed är det viktigt att du tycker om 
samarbete, är resultatdriven, har ett stort kundfokus och tycker om att arbeta i en miljö/organisation som är i ständig 
utveckling. 

Vi erbjuder
Som Klinisk Chef kommer du att arbeta i en värderingsstyrd verksamhet som kännetecknas av högt engagemang 
och fokus på att hjälpa människor genom att ge bästa möjliga service. Barn & Ungdoms kliniker, patientmottagare, 
är goda samarbetspartners till ortopeder och fysioterapeuter på specialistsjukhuset Karolinska, som är våra främsta 
 uppdragsgivare. Karolinska universitetssjukhuset ligger i framkant vad gäller specialistvård i Sverige inom många 
ortopediska diagnoser. Du kommer att ha ett ansvarsfullt och viktigt arbete som Klinisk Chef - i slutändan hjälper du 
människor till ett rörligare liv!
 
Anställningen
Heltid, tillsvidare, provanställning tillämpas. Tillträde och lön enligt överenskommelse. TeamOlmed har kollektivavtal.
För mer information om tjänsten vänligen kontakta Verksamhetschef Åsa Eliasson 072-395 79 91

Varmt välkommen med din ansökan!

TeamOlmed söker klinisk chef till Barn & Ungdom i Solna

Ansökan
Ansökan gör du genom att bifoga CV samt 

personligt brev till asa.eliasson@teamolmed.se

Vi önskar din ansökan snarast, dock senast 

den 2020-04-10. Tjänsten kan komma att 

tillsättas innan sista ansökningsdag.


