
Vi søker Ortopediingeniør til OCH Ortopedi Innlandet 
 

Vi søker etter ortopediingeniør til vår klinikk i Innlandet. Vår hovedklinikk ligger 

sentralt i Lillehammer sentrum, og har i tillegg til klinikkvirksomhet på Gjøvik, 
reisevirksomhet til Fagernes, samt til rehabiliteringsavdelinger og sykehus i vårt 

distrikt.  
 
Lillehammer ligger 2 timer med bil fra Oslo og har det meste en liten by kan tilby. 

Regionen tilbyr flotte naturopplevelser og aktivitetsmuligheter for store og små både 
sommer og vinter. 

 
OCH Ortopedi Innlandet har som mål å gi alle kunder og pasienter i området god 
service fra en av Norges ledende virksomheter. Klinikken består av 21 kompetente 

medarbeidere med fokus på samarbeid, faglig utvikling og gode løsninger for 
pasienten/kunden. Vi benytter nye moderne tilvirkningsprosesser innen 

skanning/datamodellering samt tradisjonelle metoder.  
 
Har du lyst til å bli en del av vårt team og delta i videreutvikling av vår klinikk? 

 
Vi søker deg som: 

• er autorisert ortopediingeniør eller student på feltet 

• er fremoverlent og positiv til nye utfordringer 

• er engasjert, faglig dyktig og har gode samarbeidsevner 

• liker å jobbe i tverrfaglige team 

• er fleksibel med henhold til reisevirksomhet ut til våre samarbeidspartnere 

 
 

OCH Ortopedi har fokus på faglig utvikling i samarbeid med øvrige klinikker i OCH, 
vår søsterbedrift TeamOlmed i Sverige, samt gjennom; 

• interne og eksterne kurs 

• spesialistgrupper (proteser, ortoser, diabetes/fot, barneortoped, produksjon, og 
CAD/CAM) 

• CAD/CAM for proteser, sko, ortoser og fotsenger  
 

OCH tilbyr et sosialt og godt arbeidsmiljø med dyktige og motiverte kolleger samt 
konkurransedyktige betingelser og goder som: 

 

• Privat helseforsikring i tillegg til andre gode forsikringsordninger 

• Pensjonsordning med høyest innskudd (7 %) 

• Fri med lønn onsdag før skjærtorsdag, samt jul- og nyttårsaften. 
 

Blir du vår nye kollega? 
 

Ta gjerne kontakt med klinikkleder Line Therese Hundere på tlf.+ 47 90939881 
Søknad og CV sendes til recruitment@ossur.com 
Søknad behandles konfidensielt 

Søknadsfrist er 31 august 
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