
 

Ortopediingeniør – Avdelingsleder 
 

Da vår avdelingsleder i Førde går av med pensjon neste år, søker vi en etterfølger. Vi kan 

tilby gode betingelser og stor grad av frihet til å utvikle avdelingen videre. Avdelingsleder 

er deltaker i firmaets ledergruppe og rapporterer til daglig leder, stillingen deles i stor 

grad med klinisk arbeid. 

Avdelingen er godt innarbeidet i Førde/Vestland fylke. Den er sentralt lokalisert i moderne 

lokaler på Elvetorget i Førde med kort avstand til offentlig kommunikasjon. Herfra 

betjenes Helse Førde, Voss Sykehus og andre rehabiliteringssteder. 

Oppgaver, ingeniør: 

·       En fleksibel ingeniør med bred kompetanse 

·       Er offentlig godkjent ortopediingeniør 

·       Minst 5 års erfaring 

 

Arbeidsområder, avdelingsleder: 

·       Skape et godt miljø gjennom å motivere dine medarbeidere. 

·       Personal, herunder oppfølging, opplæring og utvikling. 

·       Møtevirksomhet lokalt og sentralt i Ortopediteknikk 

·       Oppfølging av klinikktimer, innkallingsrutiner og kvalitet. 

·       Ansvarlig for budsjett- og resultatoppnåelse. 

 

Vi ønsker en kollega som: 

·       Er engasjert, faglig dyktig og har gode samarbeidsevner. 

·       Liker å jobbe i tverrfaglige team. 

·       Genuint opptatt av kundeservice. 

·       Selvstendig og høy gjennomføringsevne. 

·       God på kommunikasjon og positivt menneskesyn.  

Vi kan tilby deg en arbeidsgiver som: 

·       Tar aktivt ansvar for opplæring av nytt fagpersonell som turnus, lærling og studenter. 

·       Viser respekt for våre pasienter, oppdragsgiver, rekvirenter og andre ortopedtekniske 

 

virksomheter. 

·       Er en aktiv pådriver for utvikling av faget. 

·       Har konkurransedyktige betingelser og overskuddsdeling. 

·       Tilbyr 7 % pensjon fra første krone 

·       Er åpen om bedriftens økonomi og utvikling 

·       Gir deg tilgang til feriehus i Spania 

 

Alle henvendelser behandles konfidensielt. 



Ortopediteknikk AS ble grunnlagt i 1980 og er i dag Norges største ortopeditekniske bedrift. 

Firmaet er privateid og har avdelinger i Stavanger, Førde, Tønsberg, Sandvika, Lillestrøm 

og Oslo 

Høy individuell kompetanse i faglig sterke team utvikler vår kunnskap i takt med 

teknologiske endringer. I vårt verdisyn fokuserer vi på at Ortopediteknikk er et norsk 

selskap, og vi har størst mulig produksjon og verdiskapning i eget hus. Fordi vårt omdømme 

er viktig, går vi ikke på akkord med etikk eller regelverk. I Ortopediteknikk er det kort vei i 

beslutningsprosesser mellom ledelse, klinikk og verksted. 

 

 

Spørsmål om stillingen 

Kontaktperson 

Åsa Roth Daglig leder Mobil 982 95 215 

 

Søk her: Ortopediingeniør – Avdelingsleder | FINN.no 

 

 

 

 

 

www.ortopediteknikk.no 

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=231086855

