
för ett rörligare liv

Lorem ipsum

TeamOlmed är ett av Sveriges största ortopedtekniska företag med verksamhet i nio regioner och med över 350 
anställda. Vi på TeamOlmed har som vision att vara det främsta ortopedtekniska bolaget med de mest nöjda 
kunderna och medarbetarna. Vårt fokus och det vi arbetar med är att hjälpa människor till ett rörligare och bättre 
liv genom att tillverka, anpassa och förse patienter med ortopedtekniska hjälpmedel. Vår ambition är att resultatet 
ska överträffa våra offentliga och privata uppdragsgivares högt ställda krav; vi erbjuder en hög tillgänglighet, ett 
evidensbaserat arbetssätt och ett omsorgsfullt bemötande. TeamOlmed ägs av det isländska företaget Össur, ett 
globalt framgångsrikt företag med tillverkning av ortopedtekniska produkter.

Vill du hjälpa människor till ett rörligare liv?

Platsannons för tjänst inom TeamOlmed

Vi söker nu efter en Verksamhetschef 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 Verksamhetschef har du ett övergripande ansvar för centralproduktionen och medarbetarna, och du har direkt 
personalansvar för 4 medarbetare. Du leder den lokala ledningsgruppen, har ekonomiansvar samt ansvar för både 
nya och befintliga kunder. I rollen ingår även arbetsmiljöansvar, implementeringsplanering till nya kunder,  kultur- 
och  värderingsarbete, kalkyler av produkter samt prissättning. Du kommer både driva och vara delaktig i lokala och 
 Skandinaviska förändrings- och förbättringsprojekt. Du rapporterar till Director of Operations. 

Vem vi söker
Vi söker dig som har avklarad eftergymnasial utbildning inom relevant område. Du har flerårig erfarenhet av  ledarskap 
helst inom tillverkningsindustri eller liknande. Du har bevisad erfarenhet att leverera goda ekonomiska resultat. Du 
behärskar svenska flytande i tal och skrift, har mycket goda kunskaper i engelska och har god datorvana. Det är 
 meriterande ifall du har arbetat med förändringsledning inom produktion, har erfarenhet av liknande industri/bransch 
eller ifall du har kunskaper inom Lean och produktionsstyrningssystem. Det är ett extra stort plus ifall du har kunskaper 
i Navision.
Som person har du en mycket god förmåga att leda och inspirera andra, bygga förtroende, tydliggöra mål och 
 förväntningar samt skapa goda samarbeten på avdelningen och gentemot kunder. Du är en engagerad och trygg ledare 
som uppskattar rak & ärlig kommunikation. 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.
Vid eventuella frågor om tjänsten vänligen kontakta Director of Operations Tomas Eld, teld@ossur.com

Varmt välkommen med din ansökan!

TeamOlmed söker Verksamhetschef 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 2021-07-31. 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/Verksamhetschef-Centralproduktion-TeamOlmed-Jnkping_REQ-1687

