
för ett rörligare liv

Lorem ipsum

TeamOlmed är ett av Sveriges största ortopedtekniska företag med verksamhet i nio regioner och med över 
400 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. Össur äger också ortopedtekniska företag i resterande Skandinaviska länder samt i andra delar 
av världen.

Platsannons för tjänst inom TeamOlmed

Vi söker nu efter en Avtals- och upphandlingsutvecklare till TeamOlmed. Idag har vi avtal och verksamhet i nio regioner med 22 
kliniker samt butiksverksamhet. Du kommer rapportera till TeamOlmeds VD. Placering är på vårt huvudkontor i Kista norr om 
 Stockholm. Resor inom Sverige förekommer i tjänsten.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ha huvudansvar för upphandlingar/avtal och projektleda dessa, samt projektleda nyetableringar av  verksamheter. Du 
kommer att ingå i ledningsgruppen och ha ett nära samarbete med bland annat  verksamhetschefer och stödfunktioner. I tjänsten 
ingår även att förvalta och utveckla befintliga avtal samt stötta ledningen i olika  frågeställningar, exempelvis verksamhetsanalyser 
och nya affärsmöjligheter. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:

• Bygga relationer med upphandlare/upphandlingsenheter
• Förberedande arbete inför kommande upphandlingar
• Stötta ledningen vid analys och åtgärd på kliniker och butiker
• Analysera, bedöma och införa nya affärsmöjligheter samt skapa affärsmodell och strategi för implementering
• Driva och delta i olika projekt som är relaterade till ansvarsområdet

Vem vi söker
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du har mycket god vana av anbudsarbete på strategisk nivå, 
vara med i ledningsgrupp för att utveckla affären samt arbeta verksamhetsnära. Du behärskar svenska flytande i tal och skrift och 
har mycket goda kunskaper i engelska. Det är meriterande ifall du har arbetat med anbud i en liknande bransch med  liknande 
 förutsättningar sedan tidigare. Som person ser vi gärna att du är kommunikativ, självgående, engagerad och trygg. Du har  mycket 
god förmåga att skapa goda samarbeten internt och externt, nätverka samt bygga förtroende i organisationen. Du är van att 
både driva och delta i anbudsprojekt samt att arbeta affärs- och verksamhetsnära. Dessutom har du ett lösningsorienterat och 
 strukturerat arbetssätt. För att trivas hos TeamOlmed är det viktigt att du har ett stort kundfokus, är resultatorienterad samt att du 
tycker om att arbeta i en innovativ och  föränderlig miljö/organisation.

Vi erbjuder
Vi erbjuder en modern arbetsplats som är unik i sitt slag och vi arbetar med stort fokus på att ta våra kliniker till framtidens 
 ortopedteknik. 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 medarbetare kontinuerlig utbildning och 
kompetensutveckling. 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. 

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi söker en Avtals- och upphandlingsutvecklare till TeamOlmed

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 via Workday. Du hittar jobbet genom att klicka på 
”Karrär”.

Sista ansökningsdatum är 2021-11-30. 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/Kista-SE-TeamOlmed/Avtals--och-upphandlingsutvecklare-TeamOlmed_REQ-1824

