
Vil du være med å utvikle vår virksomhet og posisjon i Østfold sammen 
med ca 35 høyt kvalifiserte, kompetente, kreative og nysgjerrige ortopedi-
ingeniører, ortopediteknikere og øvrige medarbeidere? OCH jobber innen 
mange spennende arbeidsfelt og benytter tradisjonelle produksjons-
metoder samt ny datateknologi i fremstilling av ortopediske hjelpemidler. 
Vi har to egne klinikker i Østfold samt flere besøksklinikker hos tverrfaglige 
samarbeidspartnere som sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner.   

Vi søker nå en Ortopediingeniør innenfor fotsenger/ortopedisk fottøy,  
for å styrke økt etterspørsel

Den ideelle kandidaten har:  

•  Autorisasjon som ortopediingeniør. 

•  Erfaring fra bransjen og interesse for fotproblematikk, diabetes, ut-
vikling og forbedring av digitale løsninger innen område. 

•  Stor arbeidsevne, er engasjert og faglig dyktig.

•  Gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team.

Forståelse for at OCH streber etter en mest mulig samfunnsnyttig 
utnyttelse av de midler som stilles til rådighet innenfor de til enhver 
tid gjeldende regelverk. 

VI SØKER ORTOPEDIINGENIØRER 
TIL OCH ØSTFOLD



Personlige egenskaper: 

• Proaktiv holdning og interesse for utvikling og kontinuerlig forbedring. 
• Gode samarbeidsegenskaper - lydhør for andres innspill. 
• Strukturert og planmessig i arbeidet. 

OCH tilbyr: 

• Godt arbeidsmiljø i moderne klinikklokaler i Tuneveien 89 på Grålum

• Riktig kandidat vil kunne bidra i spesialistgruppen fotortoser

• Konkurransedyktige betingelser og goder som privat helseforsikring, 
gode forsikringsordninger, pensjonsordning med høyest innskudd  
(7 %) fra første krone, tilknytning til tariff- og kvalifikasjonsbasert privat 
avtalefestet pensjon (afp.no) og fri med lønn onsdag før skjærtorsdag, 
samt jul- og nyttårsaften.   

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt klinikkleder  
Markus Sundberg + 47 96941091  

Spørsmål om stillingen?  Kontakt HR Business Partner, Caroline på  
caroline.vaage@och.no eller 472 88 889, eller Regionleder, Markus Sundberg 
på markus.sundberg@och.no eller 969 41 091. Søknader mottas via Össurs 
karriereside via følgende link: https://bit.ly/3DfxAdg

Søknader behandles fortløpende. 

Oslo med omegn, Østfold (Viken), Innlandet, Møre og Romsdal, Rogaland og Nord-Norge.

www.och.no

OCH Ortopedi www.och.no er en ortopediteknisk virksomhet med i underkant av 150 medarbeidere fordelt på egne klinikker og besøks-
klinikker hos våre tverrfaglige samarbeidspartnere; i Oslo og omegn, Østfold, Innlandet, Møre og Romsdal, Rogaland og Nord-Norge. Vår 
målsetting er at mennesker - uavhengig av skader eller medfødte bevegelseshemninger – via vår faglige kompetanse og innsats; oppnår 
forbedret bevegelsesevne, selvstendighet og livskvalitet. Gjennom nært samarbeid med annet helsepersonell, pasienter og pårørende samt 
i henhold til gjeldende regler og forskrifter fra NAV; bidrar vi dermed til aktiv deltagelse i samfunnet og sosial inkludering som i tillegg re-
presenterer god samfunnsøkonomi. OCH Ortopedi er siden 2013 eid av Össur www.ossur.com. Sammen med våre søsterbedrifter i Sverige, 
Finland, Danmark, Frankrike og på Island inngår vi i Össur Clinics som er den største klinikkvirksomheten i Europa innen individuelt tilpassede 
ortopediske hjelpemidler (proteser, ortoser og ortopedisk fottøy).


