
Er du vår nye Ortopediingeniør? 

 
 

 
Teknomed AS er et ortopediteknisk firma med hovedkontor i Sandefjord og med underavdeling i Porsgrunn. Vi har også et lite 
verksted på Kysthospitalet i Stavern, og vi er tilstede ved poliklinikker på blant annet sykehusene i Vestfold og Telemark. 
Teknomed ble etablert i 2002, og består av 30 ansatte, hvor av 10 er ortopediingeniører, 10 er teknikere/ produksjonsarbeidere og 
en er fysioterapeut. Vi er en integrert del av helsevesenet i regionen og er aktivt med i rehabiliteringsarbeidet med protesebrukere. 
 
Torp Consulting AS er en HR-bedrift som hovedsakelig jobber med rekruttering og konsulentutleie. Vi har også solid kompetanse 
innen lederutvikling, omstillingsprosesser og karriererådgiving. Vi fokuserer på økt verdiskapning hos våre kunder - noe vi lykkes 
med gjennom å tilstrebe kvalitet og fleksibilitet i våre rekrutteringsprosesser. 

Er du på jakt etter et fantastisk arbeidsmiljø- med de beste kollegene, høyde under taket og samtidig en meningsfylt 
hverdag? Er du i tillegg ortopediingeniør, med erfaring innen protesearbeid så vil vi gjerne høre fra deg! 
 

Vi søker deg som 

• Er stolt av faget ditt, og liker å jobbe som ortopediingeniør 

• Har sosiale ferdigheter og gode samarbeidsevner 

• Har erfaring innen arbeid med pasienter/brukere 

• Kjenner at det er en god dag når pasient/bruker er godt fornøyd 

• Er fremoverlent, engasjert, faglig nysgjerrig og motiveres av utvikling 

• Liker å jobbe tverrfaglig 

• Ønsker å jobbe både med teknologiske og mer tradisjonelle metoder 
 

Arbeidsoppgaver 

• Tilpasse ortopediske hjelpemidler, hovedsakelig proteser - underekstremitet 

• Ivareta, bidra og videreutvikler vårt gode arbeidsmiljø 

• Ta aktivt del i våre tverrfaglige team 

• Bidra til videreutvikling og innovasjon i bedriften 
 

   Vi tilbyr 

• Meningsfylt arbeid 

• Stor faglig utvikling 

• Et svært godt sosialt og kollegialt arbeidsmiljø 

• Konkurransedyktige betingelser 

• Variert arbeid og arbeidsdager 

• Grundig opplæring, og om nødvendig muligheter for språkkurs 
 
Teknomed sin visjon er: Beste livskvalitet for den enkelte! Vi strekker oss langt for å få til det viktige samspillet 
mellom pasient og ingeniør, slik at hjelpemiddelet skal ha best mulig funksjon. 
 
Arbeidet med protesebrukere har siden oppstart vært en viktig del av driften. Det har vært lagt stor vekt på 
bruk av etablerte prinsipper innen hylseutforming, tilpasning, opptrening og oppfølging av brukerne. Stillingen 
vil på sikt kunne omfatte avdelingsledelse innen arbeidet med protesebrukere. 
 
Ønsker du ytterligere informasjon ta kontakt med Torp Consulting. Det er ønskelig med snarlig oppstart, og 
søknader blir vurdert fortløpende: Taj Meyer, Daglig leder og rådgiver, taj.meyer@torpconsulting.no, 
telefon: +4794279011 
 

mailto:taj.meyer@torpconsulting.no


 
 

Se stillingsannonsen her: https://torpconsulting.recman.no/job.php?job_id=121796&path=api 

 

Om denne stillingen 

 
Arbeidsgiver 

 
Teknomed AS 

 Skolmar 13 

 3232 Sandefjord 

  

Nettside www.teknomed.no 

 Facebook 

 LinkedIn 
 

Tiltredelse Etter avtale  

Lønn Etter avtale  

Søknadsfrist Fortløpende  

Arbeidsplass Sandefjord  

Tittel Ortopediingeniør  

Sektor Privat  

Omfang Fast  

Antall 
stillinger 

1 
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