
Blatchford Ortopedi AS er en av Norges ledende 
ortopeditekniske klinikker. Vi er en del av et britisk selskap 
som på verdensbasis er lokalisert i 9 land med ca. 1000 
ansatte. I Norge har vi avdelinger i Tromsø, Harstad, Bodø, 
Kristiansand, Arendal og Bergen. 

Blatchford  A r e n d a l  søker  O r t o p e d i i n g e n i ø r 

Vi søker en autorisert ortopediingeniør med skaperglede, vilje og pasjon! Vi 
søker deg som vil være med å arbeide i tverrfaglige team for å utvikle det 
beste ortopediske hjelpemiddelet for den enkelte pasient. Vi søker deg som 
vil være med å utvikle «state of the art» innen ortopediteknikk. Vi søker 
deg som vil være med å sette ditt preg på mål og retning, og du som vil en 
forskjell. Mest av alt søker vi deg som tror på, og bidrar til, det samme 
som oss: at arbeidsglede og godt arbeidsmiljø fremmer fornøyde kunder og 
pasienter, som igjen gir bærekraft og vekst.   

Vi håper vi kan finne deg som ikke bestandig ønsker det samme som «alle 
andre». Vi søker etter en deg som har en ekstra lidenskap for å utvikle seg 
innenfor fottøy og, sammen med hele teamet, kan bidra til å modernisere 
arbeidsmetodikker.   

Vi bidrar gjerne til hjelp med bolig og vil tilrettelegge for en best mulig 
tilpasning til etablering i Arendal, og gleder oss til å høre fra deg.

Personlige egenskaper 

• Opptatt av arbeidsmiljø og trivsel 

• Setter laget foran deg selv 

• Har en forkjærlighet for området «fottøy» 

• Tilhenger av innovasjon, tverrfaglighet 
og nyvinninger

Vi kan tilby 

• En klinikk i hurtig vekst med trivelig og innovativt arbeidsmiljø 

• Kollegaer som lever verdiene  SMIIL (Samarbeid, Mot, Innovasjon, Integritet 
og Læring) 

• Utvekslingsopphold på en av våre 6 søsterklinikker 

• Kompetanseheving innen 3D teknologi og øvrige interne/ eksterne kurs 

• Konkurransedyktige betingelser 

• Hjelp i forbindelse med flytting og etablering

Blatchford Arendal er en av Blatchford sine 
seks klinikker i Norge og har doblet seg 
selv tre ganger siden 2019. Klinikken er 
preget av ett godt arbeidsmiljø med 
skapende og hyggelige ansatte. Vi leverer 
alle typer hjelpemidler, men har spesiell 
kompetanse innen 3D-modellering og 3D-
printing, med blikket festet på fremtiden 
innen ortopediteknikk. Ved siden av dette 
er vi opptatt av å fremstå som en klinikk 
som lever ut våre verdier. Vi ønsker å 
differensiere oss på verdier og klient/
p a s i e n t o p l e v e l s e n o g t r o r p å 
kunskapsutveksling og tverrfaglighet.  

Klinikken har forskningssamarbeid med 
i4Helse, og har en ansatt som er i ett 
studieforløp mot en doktorgrad innen 
Mecatronic ved UiA.  

For nærmere informasjon, kontakt: 
Daglig leder, Bjarne Lindebø 
tlf +47 488 94 808 
bjarne.lindebo@blatchford.no 
HR business partner, Nina Hovda Midbøe:  
tlf +47 952 04 737 / nina@blatchford.no 
Søknad med CV kan sendes til 
nina@blatchford.no   
Frist: Snarest, - intervjuer skjer fortløpende 
Politiattest for helsepersonell: Påkrevd ved 
ansettelse 

Facebook 
Instagram 
VisitArendal 
LinkedIn

https://www.facebook.com/Blatchfordarendal/
https://www.instagram.com/blatchfordarendal/
https://www.visitsorlandet.com/arendal/
https://www.linkedin.com/company/blatchford-ortopedi/
mailto:nina@blatchford.no

