
Drives du av frihet i vakre naturomgivelser, variert kunde-
portefølje, stor fleksibilitet til utforming av ortopediske 
hjelpemidler, videreutvikling av klinikken samt gode lønns-
betingelser? Da er Kristiansand arbeidsplassen for deg.

Vi er en fremoverlent bedrift som har tatt i bruk CAD som 
arbeidsverktøy for å gi våre kunder hjelpemidler basert på 
den nyeste teknologien. Vi kombinerer klinisk ekspertise 
med innovative løsninger, vitenskap, teknologi og ett tydelig 
fokus på mennesker for å bidra til økt mobilitet hos våre 
brukere. 

I Norge er vi en av landets ledende ortopeditekniske 
 klinikker lokalisert i Kristiansand, Arendal, Bergen, Bodø/  
Mo i Rana, Harstad/Narvik og Tromsø. 

Våre verdier Samarbeid, Mot , Integritet, Innovasjon og 
Læring er sterkt forankret i oss, og hos oss jobber det både 
fysioterapeuter, ortopediingeniører, fotterapeut, sykepleier, 
ortopediteknikere/produksjonsmedarbeidere og kunde
senter/administrativt personell. Vi samarbeider med syke-
hus, rehabiliterings og habiliteringsinstitusjoner med flere. 

Vi har et sosialt og godt arbeidsmiljø med motiverte med
arbeidere og fornøyde kunder. Blatchford driver systematisk 
klinisk forskning for å utvikle nye og bedre produkter. 

Besøk også vår hjemmeside for mer informasjon:  
www.blatchford.no

Vi søker deg som er:
• Fremoverlent, engasjert og faglig nysgjerrig
• Erfaring med kompliserte ortoser
• Erfaring med CAD
• Har gode sosiale ferdigheter og samarbeidsevner 
• Liker å jobbe tverrfaglig 
• Ønsker å jobbe både med teknologiske og 

 tradisjonelle metoder 
• Selvstendig og strukturert  

Arbeidsoppgaver:
• Tilpasse ortopediske hjelpemidler,  

i hovedsak ortoser til barn
• Ta aktivt del i våre tverrfaglige team
• Bidra til videreutvikling og innovasjon i bedriften  

Vi tilbyr:
• Gode muligheter for opplæring og faglig utvikling 
• Et godt sosialt og kollegialt arbeidsmiljø 
• Konkurransedyktige betingelser 
• Variert kundeportefølje
• Mulighet for å hospitere nasjonalt og internasjonalt  

For nærmere informasjon, kontakt:
Daglig Leder, Geir Colbjørnsen: 
tlf +47 402 25 098 / geir.colbjornsen@blatchford.no

HR Business Partner, Nina Hovda Midbøe:  
tlf +47 952 04 737 / nina@blatchford.no

Alle søknader behandles konfidensielt.

Blatchford Ortopedi AS er en av Norges ledende 
ortopeditekniske klinikker. 

Vi er en del av et britisk selskap som på verdens
basis er lokalisert i 9 land med ca 1000 ansatte.  
I Norge er vi lokalisert i Tromsø, Harstad, Bodø, 
Kristiansand, Arendal og Bergen. 

Hos Blatchford tar vi vare på og videreutvikler 
ferdighetene blant våre dyktige medarbeidere, slik 
at brukere/kunder kan få en bedre hverdag og økt 
livskvalitet.

Vi søker en ortopediingeniør som har 
 erfaring med barn og kompliserte ortoser. 

Vil du jobbe i en av landets største ortopeditekniske klinikker?

Scan QRkoden 
for å legge inn 
din søknad.


