
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 
högtillgänglighet, 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.

Platsannons för tjänst inom TeamOlmed

I Jönköpings län är vi idag verksamma på samtliga tre sjukhus: Höglandssjukhuset i Eksjö, Länssjukhuset Ryhov i 
Jönköping samt Värnamo sjukhus. Genom vårt avtal med Region Jönköpings län förser vi regionen med  ortopedtekniska 
hjälpmedel. Vi söker nu en Leg. Ortopedingenjör till kliniken i Jönköping som i dagsläget består av cirka 30 
 medarbetare. Vi bedriver även butiksverksamhet och är en av TeamOlmeds största kliniker i landet.

Dina arbetsuppgifter
Som Lagermedarbetare/tekniker kommer du att vara ”spindeln i nätet” och se till att lagerflödet fungerar som det 
ska. Du kommer att ansvara för in- och utleveranser, hantera beställningar, packa och skicka varor samt administrera i 
 Navision. Du kommer att ha ett tätt samarbete med kollegor i verksamheten samt ha kontakt med leverantörer och Cli-
nic Supplies, både via mail och telefon. Vi arbetar löpande med att utveckla vår verksamhet, det kan vara allt från vårt 
sortiment till att förbättra våra processer, vilket du också kommer att vara delaktig i.

Vem vi söker
Vi söker dig som har avklarad gymnasial utbildning och har något års erfarenhet av lager/lagerhållning. Du har god da-
torvana, behärskar svenska flytande i tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska. Det är meriterande ifall du har 
kunskaper i Navision.

Som person ser vi gärna att du är flexibel, kommunikativ, problemlösningsorienterad och serviceinriktad. Du är dessut-
om noggrann, van vid varierande arbetsuppgifter och har mycket god förmåga att prioritera. För att trivas hos TeamOl-
med är det viktigt att du tycker om samarbete, har ett stort kundfokus och gillar att arbeta i en miljö som är i ständig 
utveckling.

Vi erbjuder
Som Lagermedarbetare/tekniker hos TeamOlmed kommer du att arbeta i en värderingsstyrd verksamhet som känneteck-
nas av högt engagemang och fokus på att hjälpa människor genom att ge bästa möjliga service. Du kommer att arbeta 
på en dynamisk arbetsplats tillsammans med ett gäng kunniga och engagerade kollegor som gillar att ha kul på jobbet. 
Du kommer att ha ett omväxlande och viktigt arbete som Lagermedarbetare/tekniker - i slutändan hjälper du människor 
till ett rörligare liv!

Anställningen
Heltid, vikariat 1 år med möjlighet till tillsvidareanställning. Tillträde omgående. TeamOlmed har kollektivavtal.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi söker en Tekniker till vår klinik 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 ansökningsdag är 2021-02-21. Vänligen skicka in 
din ansökan så snart som möjligt, urvalet sker löpande 
och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista 
ansökningsdag.

Vill du hjälpa människor till ett rörligare liv?

https://ossur.wd3.myworkdayjobs.com/OssurCareersGlobal/job/Jnkping-SE-TeamOlmed/Lagermedarbetare-tekniker-till-TeamOlmed-i-Jnkping_REQ-1490

