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Jobbtitel: Ortopedingenjör - Proteser  

Plats: Nordic Ortopedica AB  
 

Bli en del av vårt härliga team! 

 

Är du ortopedingenjör som brinner för att tillhandahålla den bästa lösningen för protesanvändare och vill vara 

med och utveckla protesmarknaden?  

Tveka inte att söka tjänsten hos oss som klinisk expert och ortopedingenjör! 

 

Nordic Ortopedica AB är en välkänd distributör i Norden inom proteser och ortoser. Vi söker nu ytterligare en 

medlem till vårt säljteam!  

 

Du kommer att ansvara för ett upptagningsområde som täcker Norden så resor kommer att krävas. 
 

Om Nordic Ortopedica 

Nordic Ortopedica har varit verksam sedan 1996. I Norden finns fem anställda fördelade på två kontor, ett i 

Knivsta utanför Stockholm och ett i Göteborg.  

Nordic Ortopedica har ett flertal systerkontor, Ortho-Europe, i Storbritannien, Nederländerna, Belgien och 

Frankrike där alla är en del av Ability Matters Group som är baserat i Storbritannien. Ability Matters Group är ett 

800-kollegor starkt team med lång erfarenhet och kunskap. Vår portfölj består idag av produkter inom protes- 

och ortosmarknaden samt scanning- och 3D-modelleringsverktyg för central tillverkning. Förutom våra 

produkter erbjuder vi även tjänster som utbildning och support. 

 

 

Tjänsten 

Dina arbetsuppgifter blir att bygga kundrelationer, ge praktiska produktdemonstrationer, utföra 

patientutprovningar, hålla i presentationer, delta i mässor och event.  Brukaren och klinikern är i fokus och ditt 

engagemang och lösningar för att tillgodose behoven kommer att vara nyckeln till din framgång.  

Jobbet utvecklas ständigt eftersom vi kontinuerligt tar in nya högkvalitativa produkter, förbättrar procedurer, 

kunskap och service till våra kunder i Norden. 

 

Vad vi kan erbjuda  

• Ett härligt team som brinner för att hitta bästa lösningen till kunden 

•  arbetsplats – hemifrån, kontoret i Knivsta eller i Göteborg 

• Konkurrenskraftig lön 

• 30 dagars semester 

• Frihet under ansvar och flexibla arbetstider 

• Bra friskvårdsbidrag 

• Företagshälsovård 

• Pension  

• Tjänstebil 

• Löpande interna utbildningar och kurser 

• Möjlighet att utvecklas i en internationell miljö 

• Möjlighet att växa i din roll  

• En upplevelse för livet där du får uppleva alla sidor av verksamheten och att lära dig hur branschen 

fungerar bakom kulisserna.  

 

Vem söker vi?  

• Ortopedingenjör  

• Baserad i Norden och kan resa några dagar per månad  

• Strukturerad och analytisk 

• Karismatisk och driven  

• Kunskap i CAD/CAM och 3D-scanningsprogram är mediterande 

• Erfarenhet av att arbeta med norska ortopedkliniker är meriterande  

• B-körkort 

 

Vi ser fram emot att höra ifrån dig! 

 

Skicka ditt CV på svenska, norska, danska eller engelska till: recruitment@abilitymatters.com idag! 

För frågor kontakta Eva Linnestjerna, Försäljningschef: eva@nordicortopedica.se 


