
Universitetsadjunkt i ortopedteknik
Hälsohögskolan, Avdelningen för rehabilitering

Hälsohögskolan är en del av Jönköping University och ett av de ledande lärosätena i landet för
akademiska studier inom hälsa, vård och socialt arbete. Vi arbetar tvärvetenskapligt med inriktning mot
praktisk nytta. Vi är en organisation som ger dig kompetensutveckling och möjligheter att vara med och
påverka.

Avdelningen för rehabilitering (AFR) på Hälsohögskolan ansvarar för utbildning av ortopedingenjörer
och arbetsterapeuter på kandidatnivå, masterutbildning i produktutveckling med inriktning mot
hjälpmedelsteknik (MASTech) och arbetsterapiutbildning på magister- och mastersnivå. Avdelningen
ansvarar också för två YH-utbildningar: ortopedtekniker och fotortist. Ortopedingenjörsutbildningen och
MASTech är internationella program som genomförs helt på engelska. Ortopedingenjörsprogrammet på
kandidatnivå är den enda utbildning som erbjuds i Sverige.

Just nu expanderar avdelningen och vi är i behov av två universitetsadjunkter i ortopedteknik. Den ena
tjänsten är en tillsvidareanställning och den andre ett vikariat under 1 år med start under hösten.

Vad kan vi erbjuda dig?

Du kommer huvudsakligen att arbeta med teoretisk och praktisk undervisning i
ortopedingenjörsprogrammet, ortopedteknikerutbildning samt i fotortistutbildningen. I arbetsuppgifterna
ingår även kursansvar och kursplanering samt medverkan i utvecklingen av de olika programmen/
utbildningarna. Vi erbjuder ett öppet arbetsklimat med förutsättningar till kompetensutveckling. Det
finns goda möjligheter att kunna vara med och påverka avdelningens verksamhet.

Vad söker vi?

Vi söker dig som är legitimerad ortopedingenjör med intresse för utbildning och utveckling. Du är
strukturerad och har god förmåga att organisera ditt arbete.  Du tycker om att samarbeta samt uppskattar
ett flexibelt arbete. Du behärskar såväl svenska som engelska i både tal och skrift. Vi ser gärna att du har
minst två års erfarenhet av att ha arbetat kliniskt som ortopedingenjör. Extra meriterande med klinisk av
protesförsörjning av nedre extremitet.

Som universitetsadjunkt behöver du även ha:

• magisterexamen eller motsvarande kompetens av betydelse för verksamheten;
• dokumenterad pedagogisk skicklighet, exempelvis stödja individers och gruppers lärande;
• god förmåga att leda undervisning och utveckla utbildningen;
• genomgått utbildning i högskolepedagogik eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och
förbinder sig att genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första anställningsåren.

För fullständiga behörighetskrav för en tjänst som universitetsadjunkt vid Jönköping University, se
tillämpliga delar i Bestämmelser för anställning av lärare vid Jönköping University.

Anställning
Den ena tjänsten är en tillsvidareanställning med tjänstgöringsgrad 100% och start enligt
överenskommelse. Tillsvidareanställningen inleds normalt med sex månaders provanställning.

Den andre tjänsten är ett vikariat under 1 år, tjänstgöringsgrad 100% med start enligt överenskommelse.

Ansökan



Välkommen med din ansökan senast 20 juni. Ansökan skickas in via vårt rekryteringssystem. Bilagor
föredras i PDF-format.

Ansökan ska innehålla:

• cv och personligt brev
• styrkt meritförteckning
• 3 referenser
• vidimerade intyg, legitimation och examensbevis.

Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas av sin internationalisering och
entreprenörsanda. Här finns välkvalificerade, uppfinningsrika och företagsamma medarbetare från hela
världen. Vi utvecklar ny kunskap och delar kompetens genom hållbara samarbeten med näringsliv,
offentlig sektor och andra akademiska institutioner. Vi erbjuder en jämlik och inkluderande arbetsplats
och vi välkomnar sökande med olika bakgrund. Läs mer om oss på https://ju.se/
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