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Er du vår nye Ortopediingeniør? 
Teknomed AS er en ortopediteknisk virksomhet med hovedkontor i Sandefjord og med 
underavdeling i Porsgrunn. Vi har også et lite verksted på Kysthospitalet i Stavern, og vi 
er til stede ved poliklinikker på blant annet sykehusene i Vestfold og Telemark. 
Teknomed ble etablert i 2002, og består av 30 ansatte, hvor 10 er ortopediingeniører, 10 
er teknikere/ produksjonsarbeidere og en er fysioterapeut. Vi er en integrert del av 
helsevesenet i regionen. 
 
Er du på jakt etter et fantastisk arbeidsmiljø, et meningsfylt arbeid og er du i tillegg 
ortopediingeniør, 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  
• 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. 
 

Vil du være vår nye kollega? 

Ta kontakt med: daglig leder, Anne Wirak Onsrud, tlf 976 48 597 epost:  awo@teknomed.no eller 
klinisk leder May-Brit A. Nome tlf: 906 21 664 epost: mban@teknomed.no 

Søknader vurderes fortløpende.  
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