
VI SÖKER ORTOPEDINGENJÖRER OCH TEKNIKER.
OCH Ortopedi är en av de ledande företagen i branschen i Norge, med verksamhet på
flera orter och nära samarbete med tongivande rehabiliteringsverksamheter i landet.
Vi  använder det senaste inom mätmetoder, teknik och metoder. Vi bedriver verksamheten 
i toppmoderna lokaler.

Vi vill erbjuda dig möjligheten att jobba hos oss, i en god  och utvecklingsorienterad  
miljö. Din profil och dina ambitioner kommer självklart forma den roll vi kan/vill erbjuda.
Vi ser gärna någon med ett engagemang i innovativa idéer och lösningar. Vi arbetar både 
scanning/datamodellering och traditionella metoder, inklusive CAD/CAM för proteser,
ortopediska skor, ortoser och fotbäddar, samt vår egen innovativa lokala produktion på 
huvudkliniken. Direct Socket är en etablerad metod på alla våra kliniker, och vi lägger stor 
omsorg i att kvalitetssäkra resultat, med tät uppföljning och regelbunden utbildning och 
vidareutveckling av alla involverade i metoden.

Vi värderar professionell utveckling mycket högt!
Här blir ditt engagemang viktigt, -OCH Ortopedi, del av Össur Clinics, har viljan och
musklerna att ta dig vidare genom interna och externa kurser (nationell, skandinavisk
och internationell nivå)

Vi kan erbjuda
• En social och bra arbetsmiljö med duktiga och trevliga kollegor.
• Konkurrenskraftiga villkor och förmåner.

Är du nyfiken på oss och vill inleda en öppen diskussion om jobb i OCH Ortopedi?
Ta kontakt för mer information och svar på frågor som du säkert har.

Är du intresserad av att fortsätta din 
karriär inom Össur Clinics?

 - OCH Ortopedi erbjuder möjligheten  
att prova på jobb i Norge!

Marknadschef Markus Sundberg +46 70 618 2270, markus.sundberg@och.no
Klinikkleder Oslo, Lise Sundby Nybo (+47)908 46 033, lise.s.nybo@och.no
Klinikkleder Östfold, Per Øwre Sandvik (+47) 457 36 952, per.sandvik@och.no
Klinikkleder Innlandet, Line Therese Hundere (+47)909 39 881, Line.therese.hundere@och.no
Klinikkleder Nord - Norge, Wenche Arctander, (+47)457 36 685, warctander@och.no

Vi behandlar självklart kontakten konfidentiellt.

Oslo med omegn, Østfold (Viken), Innlandet, Møre og Romsdal, Rogaland og Nord-Norge.

www.och.no
OCH Ortopedi www.och.no har i overkant av 110 medarbeidere fordelt på klinikker i Oslo, Akershus, Østfold, Oppland, Møre & 
Romsdal samt Rogaland og Nord-Norge. Målsettingen vår er å være en faglig ledende ortopedibedrift, som etter godkjenning 
fra NAV og rekvirerende legespesialist, dekker bevegelseshemmedes behov for proteser, ortoser og ortopedisk fottøy. OCH eies 
av Össur www.ossur.com. Sammen med våre søsterbedrifter i Sverige, Finland og på Island er vi i dag den største klinikkvirksom-
heten i Europa innen ortopediske hjelpemidler der bl.a. felles faglig utvikling gjennomføres via respektive spesialistgrupper. Vår 
innsats og faglige kompetanse fokuserer på at mennesker, uavhengig av skader eller medfødte bevegelseshemninger, får for-
bedret sin bevegelsesevne, selvstendighet og livskvalitet. I henhold til gjeldende regler og forskrifter samt nært samarbeid med 
annet helsepersonell, pasienter og pårørende bidrar vi til aktiv deltagelse i samfunnet og sosial inkludering. Vi er stolte av at dette 
representerer god samfunnsøkonomi.


