
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 efter en Produktionschef till vår Centralproduktion av ortopedtekniska hjälpmedel. Verksamheten 
är belägen i en ny lokal på Hedenstorpsområdet i Jönköping och består idag av cirka 40 medarbetare.

Dina arbetsuppgifter
Som Produktionschef är du ansvarig för att planera det dagliga arbetet för ca 20 Ortopedtekniker och 
 Tekniker som tillverkar specialanpassade hjälpmedel efter kunds beställning. Din uppgift är att leda 
och utveckla teamet samt arbetsprocesser inom produktion för att säkerhetsställa att vi har rätt kvalité. 
Du ingår i den lokala ledningsgruppen, är en av två ansvariga chefer i verksamheten och rapporterar till 
 Verksamhetschefen.

Vem vi söker
Vi söker dig som har intresse för samt erfarenhet av ledarskap och förbättringsarbete inom produktion. Du 
behärskar svenska flytande i tal och skrift och har god datorvana. Det är meriterande ifall du har kunskaper 
inom Lean och produktionsstyrningssystem.
Vi ser gärna att du som person har mycket god förmåga att leda och inspirera andra, tydliggöra mål och 
 förväntningar samt skapa goda samarbeten på avdelningen och gentemot kunder. Du är duktig på att 
 uppmärksamma det som fungerar väl samtidigt som du inte räds för att hantera tuffare situationer.  Dessutom 
har du ett lösningsorienterat synsätt, är självgående och stabil med ett strukturerat arbetssätt.

Vi erbjuder
Vi erbjuder en modern arbetsplats som är unik i sitt slag och vi arbetar med stort fokus att ta Össurs 
 kliniker till framtidens ortopedteknik. Som medarbetare hos oss 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. Inom Össurkoncernen så erbjuds chefer kontinuerlig utbildning inom ledarskap. Du kommer 
att ha ett ansvarsfullt och viktigt arbete som i slutändan hjälper människor till ett rörligare liv! 
Anställningen
Heltid, tillsvidare. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse. TeamOlmed har kollektivavtal.

För mer information vänligen kontakta Verksamhetschef Emmy Engdahl 073-318 00 86, 
emmy.engdahl@teamolmed.se

Varmt välkommen med din ansökan!

TeamOlmed söker Produktionschef till Centralproduktion i Jönköping

Ansökan

Vi tar emot ansökningar via Össurs hemsida, vänligen 
klicka HÄR för att komma vidare.

Om du redan är anställd hos TeamOlmed ber vi dig att 
ansöka internt via Workday. Du hittar jobbet genom att 
klicka på ”Karriär”.

Sista ansökningsdatum är 2021-02-21. Vänligen skicka 
din ansökan så snart som möjligt, urvalet sker löpande 
och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista 
ansökningsdag.

https://ossur.wd3.myworkdayjobs.com/OssurCareersGlobal/job/Hedenstorp-SE-TeamOlmed/Produktionschef-till-Centralproduktion-TeamOlmed-Jnkping_REQ-1491

