OCH Ortopedi www.och.no har i overkant av 100 medarbeidere fordelt på klinikker i Oslo, Akershus, Østfold,
Oppland, Møre & Romsdal, Rogaland samt Troms. Målsettingen er å være en faglig ledende ortopedibedrift,
som etter søknad fra rekvirerende legespesialist og godkjenning fra NAV, dekker bevegelseshemmedes
behov for proteser, ortoser og ortopedisk fottøy. OCH eies av Össur www.ossur.com . Sammen med våre
søsterbedrifter i Sverige, Finland og på Island er vi i dag den største klinikkvirksomheten i Norden innen
ortopediske hjelpemidler der bl.a. felles faglig utvikling gjennomføres via respektive spesialistgrupper. Vår
innsats og faglige kompetanse fokuserer på at mennesker - uavhengig av skader eller medfødte
bevegelseshemninger - får forbedret sin bevegelsesevne, selvstendighet og livskvalitet. I henhold til
gjeldende regler og forskrifter samt nært samarbeid med annet helsepersonell, pasienter og pårørende;
bidrar vi til aktiv deltagelse i samfunnet og sosial inkludering.
Vi er stolte av at dette representerer god samfunnsøkonomi.
Er du ortopeditekniker med fagbrev, eller har annen relevant utdanning?
Vi søker Ortopeditekniker til OCH avd. Østfold
Vi søker en engasjert, strukturert og faglig dyktig medarbeider med gode samarbeidsevner. Det er
ønskelig at du har godt håndlag og god formsans. Det er et pluss om du har kunnskaper i anatomi og
biomekanikk. Du må beherske norsk, både skriftlig og muntlig.
Du blir en del av et godt arbeidsmiljø med ca. 25 dyktige og motiverte kolleger.
Vi har stort fokus på faglig utvikling gjennom:
•
•
•

Interne og eksterne kurs
Spesialistgrupper (proteser, ortoser, diabetes/fot, barneortopedi og produksjon)
CAD for proteser, ortoser, CAD/CAM fotsenger og ort.sko

I tillegg har vi et nært samarbeid med vår søsterbedrift TeamOlmed i Sverige.

OCH har åpnet ny og moderne klinikk i sentrum av Fredrikstad.
I januar 2019 åpner vi en av Nord-Europas mest moderne klinikker på Grålum i Sarpsborg, i nærheten
av Sykehuset Østfold, Kalnes. Du får en unik mulighet til å være med på oppstarten og utviklingen av
de nye klinikkene.
OCH tilbyr et sosialt og godt arbeidsmiljø med dyktige og motiverte kolleger samt konkurransedyktige
betingelser og goder som:
•
•
•

Privat helseforsikring i tillegg til andre gode forsikringsordninger
Pensjonsordning med høyest innskudd (7 %)
Fri med lønn onsdag før skjærtorsdag, samt jul- og nyttårsaften.
Blir du vår nye kollega?
Ta gjerne kontakt med klinikkleder Wenche A. Klemetsen på tlf.+ 47 984 93 890.
Søknad sendes HR-leder tone.widlund@och.no innen 1. oktober 2018.
Tone Widlund, tlf: + 47 970 41 033
Søknad behandles konfidensielt.
www.och.no

