
Vil du være med å utvikle vår virksomhet og posisjon i Østfold sammen med 35 høyt 
kvalifiserte, kompetente, kreative og nysgjerrige ortopediingeniører, ortopediteknikere 
og øvrige medarbeidere? 

OCH Ortopedi er i en spennende utviklingsfase og vi søker en ny klinikkleder som vil være 
med å drive vår virksomhet fremover. Stillingen inngår ledergruppen i OCH og rapporterer 
til administrerende direktør. Arbeidssted er i toppmoderne lokaler på Grålum.

Arbeidsoppgaver
•  Operativt ansvar for drift av våre to egne klinikker i Sarpsborg (Tuneveien 89)  

og Fredrikstad (Farmannsgate 13B) og øvrige besøksklinikker hos våre faglige  
samarbeidspartnere.

•  Ansvar for utvikling og oppfølging av klinikkens medarbeidere med målrettet  
fokus på økt nærvær og et helsefremmende arbeidsmiljø.

•  Ansvarlig for forvaltning av gjeldende og relevant avtale- og regelverk.
•  Ansvarlig for å utvikle kontakten og samarbeidet med ulike profesjoner innen helse.

•  Ansvarlig for gjennomføring av aktivitetene firmaet /avdelingen har besluttet i fellesskap.

Ønskede kvalifikasjoner
•  Helsefaglig utdanning.

•  Ledererfaring fra helserelatert virksomhet.

Les mer om stillingen på neste side

VI SØKER NY KLINIKKLEDER FOR 
OCH ORTOPEDI ØSTFOLD

OCH Ortopedi www.och.no er en ortopediteknisk virksomhet med i underkant av 150 medarbeidere fordelt på egne klinikker og besøksklinikker 
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 bevegelsesev-
ne, 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 representerer 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).



Personlige egenskaper
•  Proaktiv holdning til og interesse for utvikling og kontinuerlig forbedring.
•  Gode samarbeidsegenskaper og interesse for kompetanseutvikling.
•  Motiverende, inkluderende og støttende lederstil.
•  Tydelighet på retning og evne til å gjennomføre beslutninger og tiltak.
•  Strukturert og planmessig arbeidsstil.
•  Tillitsvekkende formidlingsevne, sterk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr  
•  Innskuddspensjonsordning med høyeste innskuddsprosent (7 %) fra  

første krone.
•  Tilsluttet Fellesordningen for privat avtalefestet pensjon (AFP).
•  Betalt fri julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.
•  Helseforsikring og andre gode forsikringsordninger.
•  En arbeidsdag per år disponibelt til veldedighet (Össurs Gi-Tilbake-Program).

Spørsmål om stillingen? 
Kontakt Caroline Wåge:  caroline.vaage@och.no / 4728 8889.

Søknad; https://ossur.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/OssurCareersGlobal/job/
Sarpsborg-NO-OCH/KLINIKKLEDER-FOR-OCH-STFOLD_REQ-1678
 
Alle søknader behandles konfidensielt.

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

www.och.no


