
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. Vårat 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 uppdrags-givares 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 en Biträdande Produktionschef till TeamOlmeds klinik Barn & Ungdom i Solna som i dagsläget består av 
cirka 70 medarbetare. Vi är en utvecklings- och tillverkningsklinik för ortopedtekniska hjälpmedel till barn och unga 
vuxna och är en av de största klinikerna i landet. Vår verksamhet består av produktion inkl CAD/CAM, kundservice och 
klinisk verksamhet. Den här tjänsten är baserad inom del av produktion som i sin helhet består av ca 30 medarbetare.

Dina arbetsuppgifter
Som Bitr. Produktionschef har du ett övergripande ansvar för cirka 15 medarbetare, dels högspecialiserade tekniker 
och dels CAD/CAM-medarbetare. Du leder och planerar det dagliga arbetet, ansvarar för löne- och utvecklingssamtal 
samt håller löpande avstämningar med medarbetarna. I uppgifterna ingår också att vara delaktig i att effektivisera 
processer såsom lager och inköp, säkerställa god arbetsmiljö samt delta i förbättrings- och utvecklingsarbete. I dina 
 arbetsuppgifter ingår också att ha ansvar för ärenden som rör klinikens lokaler. Du kommer att ha nära samarbete med 
chefer för de övriga teamen och vara en del av den lokala ledningsgruppen.

Vem vi söker
Vi söker dig som har avklarad gymnasial utbildning, några års erfarenhet inom tillverkning/produktion och gärna inom 
CAD/CAM samt har ledarerfarenhet sedan tidigare. Du är van att arbeta i en bransch där det är viktigt att hålla hög 
kvalité och deadlines. 
Som person ser vi att du är lösnings- och resultatorienterad, kommunikativ och inser vikten av att jobba i team mot 
verksamhetens mål. Du drivs av att ni tillsammans skall uppnå och överträffa patientens/kundens förväntningar. Du är 
dessutom intresserad av att driva utvecklings- och kultur- och värdegrundsarbete. För att trivas hos TeamOlmed är det 
viktigt att du är flexibel, serviceinriktad och tycker om att arbeta i en föränderlig miljö/organisation.

Vi erbjuder
Som Bitr. Produktionschef kommer du att arbeta i en värderingstyrd verksamhet som kännetecknas av starkt fokus 
och högt engagemang för att hjälpa människor med funktionshinder till ett rörligare liv. Vi som klinik är stolta över 
att vara flexibla, kreativa och ansvarstagande. Du erbjuds dessutom kontinuerlig vidareutbildning som chef inom ditt 
 yrkesområde 

Anställningen
Heltid, tillsvidare. Start omgående eller enligt överenskommelse. TeamOlmed har kollektivavtal.
Vid eventuella frågor om tjänsten vänligen kontakta Produktionschef Henrik Båth 073- 092 92 36 eller 
 Verksamhetschef Elisabeth Sjöberg 076-113 40 86.

Varmt välkommen med din ansökan!

TeamOlmed söker Bitr Produktionschef till Barn & Ungdom i Solna

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 2022-07-31. 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/sv-SE/OssurCareersGlobal/job/Solna-Sweden/Bitrdande-Produktionschef-TeamOlmed-Barn-Ungdom-Solna_REQ-2109

