
för ett rörligare liv

Lorem ipsum

TeamOlmed är ett av Sveriges största ortopedtekniska företag med verksamhet i nio regioner och med cirka 350 
anställda. Vi på TeamOlmed har som vision att vara det ledande företaget inom ortopedteknisk verksamhet. 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. Vi vill att resultatet ska realisera våra offentliga och privata   uppdrags-
givares högt ställda krav; vi erbjuder en hög tillgänglighet, ett evidensbaserat arbetssätt och ett omsorgsfullt bemötande. 
TeamOlmed ägs av Össurkoncernen, en global ledande aktör inom den ortopedtekniska branschen. Våra värdeord är 
Ärlighet, Sparsamhet och Mod.

Vill du hjälpa människor till ett rörligare liv?

Platsannons för tjänst inom TeamOlmed

I region Jönköping är vi idag verksamma på samtliga tre sjukhus: Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Höglandssjukhuset i Eksjö samt 
Värnamo sjukhus. Genom vårt avtal med region Jönköping förser vi regionens invånare med ortopedtekniska hjälpmedel. Vi söker nu en 
Verksamhetschef ansvarig för hela den regionala verksamheten samt för vår parallellt drivna butiksverksamhet. 

Dina arbetsuppgifter
Som Verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för att inom företagets riktlinjer planera, driva och följa upp verksamheten 
enligt de mål och uppföljningsrutiner som gäller. Du har också det övergripande ansvaret för att verksamheten lever upp till de krav som 
Socialstyrelsen och Läkemedelsverket ställer. Du har direkt personalansvar för cirka 45 medarbetare och du leder och samordnar den 
lokala ledningsgruppens arbete. Du rapporterar till TeamOlmeds VD och ingår i TeamOlmeds verksamhetsledning. Några exempel på dina 
arbetsuppgifter: 

• I samråd med VD upprätta prognos och sätta upp mål för verksamheten
• Ta ansvar för intäkter, kostnader och resultat
• Följa upp och agera vid såväl ekonomiska som andra avvikelser
• Ha det övergripande hälso- och sjukvårdsansvaret för verksamheten
• Upprätthålla goda relationer med kunder och patienter samt säkerställa efterlevnaden av ingångna avtal
• Hantera ett övergripande personalansvar innebärande kompetensutveckling, lönesättning, rehabilitering, etc.
• Ansvar för att TeamOlmeds olika policy efterlevs, såsom arbetsmiljöpolicy, kvalitetspolicy och miljöpolicy
• Driva och vara delaktig i kultur- och värderingsarbete
• Driva och vara delaktig i lokala och Skandinaviska förändrings- och förbättringsprojekt

Vem vi söker
Du har flerårig erfarenhet av ledarskap och 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 eftergymnasial  utbildning 
och arbetserfarenhet inom vården. Det är också meriterande ifall du har arbetat med förändringsledning. 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 närvarande, 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 har 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. 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 och 
ett nära samarbete med kollegor som har samma funktion som du. 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 rekryteringsansvarig Eva Niemi eniemi@ossur.com eller VD Johanna Östergren johanna.ostergren@teamolmed.se 

Varmt välkommen med din ansökan!

TeamOlmed söker Verksamhetschef till 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 2022-12-31. 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/Jnkping-Sweden/Verksamhetschef-TeamOlmed-Jnkping_REQ-2285

