
                      

  

Har du lyst til å bidra til en global revolusjon innen ortopedi? 

Vi ser nå etter en ny kollega som vil være med på en svært spennende 
internasjonal reise. 

  

Bahr Innovation er et norsk teknologivekstselskap innen ortopedi som ved 3D-
printing produserer og utvikler svært nøyaktige modeller, skreddersydde ortoser og 
proteser. Våre kunder er ortopediklinikker. Vårt mål er å øke livskvalitet, bevegelighet 
og selvstendighet til våre kunders pasienter. 

Vi leverer svært høy presisjon, markedsledende kvalitet med tids- og priseffektive 
tjenester som har blitt tatt godt tatt imot i et voksende marked som er preget av 
tradisjonelle kvalitets- og arbeidsmetodikker. Vi har ambisiøse vekstplaner nasjonalt 
og internasjonalt og trenger nå å utvide staben med flere dyktige medarbeidere. 

Litt om deg 

Vi ser etter en person som kan være vår ambassadør ute på klinikk og lære våre 
kunder å bruke våre produkter og vår teknologi.  Vi ser for oss at du har en 
helsefaglig utdanning innen ortopediteknikk - og vil i tillegg til god intern opplæring 
lære å kjenne behovet for våre produkter og tjenester. 

Personlige kompetanser 

• Flink til å sette seg inn i pasients og klinikers hverdag, evner å forstå 
kliniske behov og biomekanikk 

• Tillitsvekkende og tydelig kommunikasjon 
• Lagspiller – lyttende og støttende til kunder og teamkolleger 
• Flink til å skape nettverk og en god relasjonsbygger 
• Interesse for teknologi og fag 
• Sans for innovasjon og nytenkning 

Kvalifikasjoner 

• Ortopediingeniør, eller sterk ortopeditekniker med forståelse for 
pasientkontakt og biomekanikk 

• 3-5 års klinisk praksis 

Oppgaver 



Rett person vil være involvert i vår satsning i Sverige samt ivareta og utvikle vårt 
marked i Norge. 

• Benytte fagkompetanse til å utvikle og videreforedle produkter og tjenester 
sammen med våre kunder 

• Deltakelse på klinikk, kunde- og pasientkontakt 
• Opplæring av kunder i fordelene ved bruken av 3D teknologi innen 

ortopedi, herunder 3D-scanning og hvilke valg av løsninger som er mulig 
knyttet til ulike kliniske situasjoner 

• Bruk og utvikling av egen teknologi, scanning, modellering og ferdigstilling 

Vi tilbyr 

Vårt miljø består så langt av 5 medarbeidere med svært ulike oppgaver. Vi har også 
et meget kompetent og bidragsytende styre og en solid økonomi. Vi er finansiert av 
Innovasjon Norge og aktive interesserte eiere. Du vil få mulighet til å påvirke fart og 
retning for selskapet i det vi står foran en meget spennende periode i selskapet. Vi 
skal ekspandere nasjonalt og internasjonalt ved å introdusere ny teknologi i en 
vekstreise der vi vil levere perfekt passform på første forsøk. 

Ta gjerne kontakt med styreleder Filip Skogstad for spørsmål om stillingen på telefon 
982 04 762. Søknad via lenke https://stillinger.lederhagen.no/jobs/1193388-
produktspesialist-ortopediingenior/applications/new  
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