Blatchford Ortopedi AS er en av Norges ledende ortopeditekniske klinikker. Vi er en del av et britisk
selskap som på verdensbasis er lokalisert i 9 land med ca 1000 ansatte. I Norge er vi lokalisert i Tromsø,
Harstad, Bodø, Kristiansand og Bergen.
Hos Blatchford tar vi vare på og videreutvikler ferdighetene blant våre dyktige medarbeidere, slik at
brukere/kunder kan få en bedre hverdag og økt livskvalitet. For mer info se www.blatchford.no

Ortopediingeniører
På grunn av økt aktivitet og vårt ønske om videreutvikling, søker vi nå etter flere nye ortopediingeniører
til våre avdelinger i Kristiansand og Arendal.
Vi søker ortopediingeniører som motiveres av å jobbe i tråd med våre verdier som er Kvalitet, Integritet,
Innovasjon og Samarbeid. Våre medarbeidere har et godt samarbeid med andre helseprofesjoner og
deltar i ulike tverrfaglige klinikker. Vi har et sosialt og godt arbeidsmiljø med motiverte medarbeidere og
fornøyde kunder. Blatchford driver systematisk klinisk forskning for å utvikle nye og bedre produkter, og
dette vil komme norske kunder til gode. I noen avdelinger har vi fått den nyeste teknologien innenfor
området som medilogic og videovektor samt skanner innenfor proteser og fottøy. I Kristiansand benytter
vi ulike skanningssystemer og Cadcam-teknologi. Vi arbeider også med et 3D-print prosjekt, og har nå
utlevert flere ortoser som er 3D-printet til våre kunder.
Som ortopediingeniør har du både teknisk og medisinsk kompetanse og interesse for å arbeide med
rehabilitering av mennesker.
Vi søker deg som er:
•
•
•
•

Fremoverlent, engasjert og faglig nysgjerrig
har sosiale ferdigheter og gode samarbeidsevner
liker å jobbe tverrfaglig
ønsker å jobbe både med teknologiske og tradisjonelle metoder

Arbeidsoppgaver
•
•
•

Tilpasse ortopediske hjelpemidler
Ta aktivt del i våre tverrfaglige team
Bidra til videreutvikling og innovasjon i bedriften

Ønskede kvalifikasjoner
•
•

Minimum treårig bachelorgrad i ortopediingeniørfag
Autorisert ortopediingeniør eller kunne oppfylle kravene for å kunne søke om autorisasjon

Vi tilbyr
•
•
•
•
•
•

Gode muligheter for opplæring og faglig utvikling
Gode utviklingsmuligheter
Et godt sosialt og kollegialt arbeidsmiljø
Konkurransedyktige betingelser
Variert kundeportefølje
Mulighet for utveksling nasjonalt og internasjonalt

For nærmere informasjon kontakt daglig leder: Annette Sveen tlf: + 47 99 00 00 07/ epost:
annette.sveen@blatchford.no
Alle søknader behandles konfidensielt.

