
Avdeling Oslo
søker

To allsidige og inkluderende ortopediingeniører med god kjennskap og
erfaring innen ortoser til voksne søkes til vår avdeling på Ryen i Oslo.
De vi ser etter har evne til å inspirere andre, gode samarbeidsevner,

og kan skape arbeidsflyt og velfungerende team.

ORTOPEDIINGENIØR
Teamleder voksenortoser

ORTOPEDIINGENIØR
Voksenortoser

Vi kan tilby stor faglig frihet i et solid norsk selskap uten leverandørbindinger, 
konkurransedyktige betingelser, pensjon/forsikringsordninger, fleksitid,

overskuddsdeling (bonus), gratis parkering og hyggelig arbeidsmiljø.

Ring fagleder Sissel Braut (940 05 647) for en prat. 
Søknad og CV sendes på e-post til avdelingsleder Tor Langbråten, tor.langbraten@ortopediteknikk.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

TEAMLEDER VOKSENORTOSER
Som teamleder er du leder for orto-
pediingeniørene og teknikerne i ortoseteam-
et, men jobber også klinisk som en del av 
teamet. Fagansvar og kvalitet er underlagt 
fagleder, men du rapporterer direkte til av-
delingsleder og har stor frihet og selvstendig 
ansvar innenfor fagområdet.

ORT.ING. VOKSENORTOSER
Som ortopediingeniør på voksenortoseteam-
et jobber du med hovedfokus på ortoser til 
voksne brukere, men med gode muligheter 
for å bruke evner og erfaring, og også utvikle 
deg på andre fagområder. Vi bruker både di-
gitale og tradisjonelle metoder i måltaking og 
produksjon. Du jobber både selvstendig og i 
tverrfaglige team. Du rapporterer til team-
leder.

Høy individuell kompetanse i faglig sterke team utvikler vår 
kunnskap i takt med teknologiske endringer.

I vårt verdisyn fokuserer vi på at Ortopediteknikk er et privateid, 
norsk selskap, som har stått imot oppkjøpsbølgen. Vi betaler 
skatt i Norge, og er uten leverandør bindinger. Vi stoler på oss selv 
og egne ressurser, med størst mulig produksjon og verdiskapning i 
eget hus. Fordi vårt omdømme er viktig går vi ikke på akkord med 
etikk eller regelverk. I Ortopediteknikk er det kort vei i beslut-
ningsprosesser mellom ledelse, klinikk og verksted.

Vi kaller det #kortreist

Bransjeledende lønnsbetingelser og overskuddsdeling (bonus)
7 % pensjon fra første krone
Åpenhet om bedriftens økonomi og utvikling


