
Vi søker etter ortopediingeniør til vår klinikk i Innlandet. Vår hovedklinikk 
ligger sentralt i Lillehammer sentrum, og har i tillegg til klinikkvirksomhet 
på Gjøvik, reisevirksomhet til Fagernes, samt til rehabiliteringsavdelinger 
og sykehus i vårt distrikt. 

Lillehammer ligger 2 timer med bil fra Oslo og har det meste en liten by 
kan tilby. Regionen tilbyr flotte naturopplevelser og aktivitetsmuligheter 
for store og små både sommer og vinter.

OCH Ortopedi Innlandet har som mål å gi alle kunder og pasienter i 
området god service fra en av Norges ledende virksomheter. Klinikken 
består av 21 kompetente medarbeidere med fokus på samarbeid, faglig 
utvikling og gode løsninger for pasienten/kunden. Vi benytter nye 
moderne tilvirkningsprosesser innen skanning/datamodellering samt 
tradisjonelle metoder. 

Har du lyst til å bli en del av vårt team 
og delta i videreutvikling av vår klinikk?

VI SØKER ORTOPEDIINGENIØR TIL OCH ORTOPEDI INNLANDET



VI SØKER DEG SOM:
• er autorisert ortopediingeniør eller student på feltet
• er fremoverlent og positiv til nye utfordringer
• er engasjert, faglig dyktig og har gode samarbeidsevner
• liker å jobbe i tverrfaglige team
• er fleksibel med henhold til reisevirksomhet ut til 
 våre samarbeidspartnere

OCH Ortopedi har fokus på faglig utvikling i samarbeid med øvrige 
klinikker i OCH, vår søsterbedrift TeamOlmed i Sverige, samt gjennom;

• interne og eksterne kurs
• spesialistgrupper (proteser, ortoser, diabetes/fot, barneortoped, 
 produksjon, og CAD/CAM)
• CAD/CAM for proteser, sko, ortoser og fotsenger 

OCH tilbyr et sosialt og godt arbeidsmiljø med dyktige og motiverte 
kolleger samt konkurransedyktige betingelser og goder som:

• Privat helseforsikring i tillegg til andre gode forsikringsordninger
• Pensjonsordning med høyest innskudd (7 %)
• Fri med lønn onsdag før skjærtorsdag, samt jul- og nyttårsaften.

BLIR DU VÅR NYE KOLLEGA?

Ta gjerne kontakt med klinikkleder 
Line Therese Hundere på tlf.+ 47 90939881
Søknad og CV sendes til recruitment@ossur.com
Søknad behandles konfidensielt

Søknadsfrist er 15 juli

OCH Ortopedi www.och.no er en ortopedibedrift med 130 medarbeidere fordelt på klinikker i Oslo, Akershus,  
Østfold (Viken) , Innlandet, Møre & Romsdal, Rogaland samt Nord-Norge. I nært samarbeid med annet helsepersonell,   
pasienter og pårørende; dekker vi bevegelseshemmedes behov for ortopediske hjelpemidler (proteser, ortoser og 
ortopedisk fottøy) i henhold til gjeldende regler og forskrifter fra NAV. Vi samarbeider med annet helsepersonell, 
pasienter og pårørende.  Vår målsetting er at mennesker - uavhengig av skader eller medfødte bevegelseshemninger 
– via vår faglige kompetanse og innsats, får forbedret bevegelsesevne, selvstendighet og livskvalitet. Dermed bidrar 
vi til aktiv deltagelse i samfunnet og sosial inkludering. Vi er stolte av at dette representerer god samfunnsøkonomi. 
OCH Ortopedi eies av Össur www.ossur.com og sammen med våre søsterbedrifter i Sverige, Finland og på Island 
er vi i dag den største klinikkvirksomheten i Norden innen ortopediske hjelpemidler, der bl.a. felles faglig utvikling  
gjennomføres via våre spesialistgrupper.www.och.no

VI SØKER ORTOPEDIINGENIØR TIL OCH ORTOPEDI INNLANDET


