
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 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. Våra värdeord är Ärlighet, 
Sparsamhet och Mod.

Vill du hjälpa människor till ett rörligare liv?

Platsannons för tjänst inom TeamOlmed

Vi söker nu efter en Lagermedarbetare för ett vikariat till Centralproduktionen. Verksamheten är belägen i en ny 
 lokal på Hedenstorpsområdet i Jönköping och består idag av cirka 40 medarbetare som arbetar med produktion av 
 ortopedtekniska hjälpmedel.

Dina arbetsuppgifter
Som lagermedarbetare kommer din huvudsakliga uppgift dels vara att hantera praktiska delar i verkstaden/ 
produktionen, såsom ladda på och plocka av det som roboten har fräst ut, planslipning samt lokalvård. Dels kommer du 
att arbeta på lagret med att hantera försändelser som ska ut till våra verksamheter samt packa upp varor 

Vem vi söker
Vi söker dig som har avklarad gymnasial utbildning, har mycket god datorvana samt goda språkkunskaper i svenska och 
engelska. Det är meriterande ifall du har truckkort och/eller har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter sedan tidigare.

Som person ser vi gärna att du är serviceinriktad, självgående och noggrann. Du är en doer som gillar att ta tag i saker 
och ha ett fysiskt rörligt arbete. För att trivas hos TeamOlmed är det viktigt att du är ansvarstagande, kommunikativ, har 
ett stort kundfokus och tycker om att arbeta i en miljö/organisation som är i ständig utveckling.

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. Du kommer 
att ha ett ansvarsfullt och viktigt arbete som i slutändan hjälper människor till ett rörligare liv! 

Anställningen
Heltid, vikariat med start i oktober 2022 fram till och med oktober 2023 med möjlighet till förlängning. TeamOlmed 
har kollektivavtal.

Varmt välkommen med din ansökan!

TeamOlmed söker lagermedarbetare 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 2022-10-31. 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/Hedenstorp-Sweden/Lagermedarbetare-Centralproduktion-Jnkping_REQ-2255

