
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 erbjuder möjligheten att prova att jobba i Sverige

TeamOlmed är ett av de ledande ortopedtekniska företagen i Sverige, med verksamhet på flera orter och nära samarbete 
med tongivande rehabiliteringsverksamheter i landet.

Vi driver utvecklingen inom både teknik och behandlingsmetoder. Vår personal är vår viktigaste resurs och vi vill 
 naturligtvis erbjuda dig möjligheten att jobba vidare hos oss, om du av någon anledning behöver flytta till annan ort 
 eller söker en ny utmaning. Din profil och dina ambitioner kommer självklart forma den roll vi kan/vill erbjuda. Vi ser 
gärna att du har ett stort engagemang i innovativa idéer och lösningar.

Hos TeamOlmed kommer du att fortsätta arbeta i en värderingsstyrd verksamhet som kännetecknas av högt  engagemang 
och fokus på att hjälpa människor genom att ge bästa möjliga service. Vi använder oss till stor del av  digitala 
 arbetssätt i vårt kliniska arbete och vi erbjuder kontinuerlig utbildning och utveckling. TeamOlmed har även ett 
 utvecklingsprogram för nyutexaminerade ortopedingenjörer. 

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 ser också en styrka i att alla kliniker inom Össur Clinics numera arbetar i samma kliniska plattform vilket underlättar 
för utbyte mellan länder och kliniker.

Hos TeamOlmed kommer du att ha ett omväxlande och meningsfullt arbete - i slutändan hjälper du människor till ett 
rörligare liv!

Vi erbjuder givetvis fortsatt konkurrenskraftiga villkor och förmåner.

Låter detta intressant? Ta kontakt med respektive regions verksamhetschef för mer information och svar på frågor som 
du säkert har, alternativt skicka ett mail till recruitment@ossur.com

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi söker Ortopedingenjörer och Tekniker

Kontaktuppgifter verksamhetschefer TeamOlmed

Uppsala & Gotland: Pia Flisberg, pia.flisberg@teamolmed.se
Stockholm Torsplan: Hélène Seerbe Assarsson, helene.assarsson@teamolmed.se
Stockholm SÖS: Jenny Utbult, jenny.utbult@teamolmed.se
Huddinge/Södertälje: Hélène Seerbe Assarsson, helene.assarsson@teamolmed.se
Solna Barn & Ungdom: Elisabeth Sjöberg, esjoberg@teamolmed.se
Östergötland: Michael Flodin, michael.flodin@teamolmed.se
Jönköping: Kenth Lund, kenth.lund@teamolmed.se
Kalmar & Kronoberg: Örjan Alering, orjan.alering@teamolmed.se
Värmland: Erling Larsson, elarsson@teamolmed.se
Armprotessektionen: Cecilia Carlsson, cecilia.carlsson@teamolmed.se
Private pay: Anders Martinsen, anders.martinsen@teamolmed.se

Vill du fortsätta din karriär inom Össur clinics?


