
OCH Ortopedi www.och.no har i overkant av 130 medarbeidere fordelt på klinikker i Oslo, Akershus, Østfold, Oppland, 
Møre & Romsdal, Rogaland samt Tromsø. 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 ut-
vikling 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.www.och.no


	Skriv rubrik här!: OCH ortopedi i Ålesund søker ORTOPEDIINGENIØR
	Skriv brödtext här: OCH ortopedi er godt etablert med klinisk virksomhet i Ålesund, Molde og Kristiansund og samarbeider i tverrfaglig team med andre yrkesgrupper og institusjoner. Vi ønsker å videreutvikle oss og søker derfor etter en ortopediingeniør som har lyst til å være med på å utvikle en moderne klinikk som skal ta i bruk det siste innen målemetoder og teknologi for å gi kunder og pasienter et godt faglig tilbud. Vi tilbyr vår spesialkompetanse for å ivareta amputasjonspasienter. OCH er kjent for god faglig kunnskap innen protesetilpassing og benytter blant annet DS-teknikk for tilpassing av TT og TF-proteser. I tillegg håndterer vi andre typer utfordringer innen ortoser, fotsenger og ortopedisk fottøy. Vi benytter ulike skanningssystemer og cadcam-teknologi. Vårt mål er å gi alle kunder og pasienter i området god service fra en av Norges ledende virksomheter. Vi har stort fokus på faglig utvikling i nært samarbeid med vår søsterbedrift TeamOlmed i Sverige, samt gjennom:• Interne og eksterne kurs• Spesialistgrupper (proteser, ortoser, diabetes/fot, barneortoped, produksjon, og CAD/CAM)• CAD/CAM for proteser, ortopediske sko, ortoser og fotsenger  Vi søker deg som:• Har stor arbeidsevne og er engasjert og faglig dyktig ortopediingeniør med gode samarbeidsevner.• Liker å jobbe i tverrfaglige team• Ønsker å jobbe med både skanning/datamodellering og tradisjonelle metoderOCH tilbyr et sosialt og godt arbeidsmiljø med dyktige og motiverte kolleger, samt konkurransedyktige betingelser og goder som:• helseforsikring i tillegg til andre gode forsikringsordninger• pensjonsordning med høyest innskudd (7%)• Fri med lønn onsdag før skjærtorsdag, samt jul- og nyttårsaftenÅlesund, som ligger i havgapet med tilgang til Norges beste friluftsområder for fjell og sjøliv, er et eldorado for friluftsinteresserte mennesker både sommer og vinter. Blir du vår nye kollega?For nærmere opplysninger kontakt klinikkleder Lise Sundby Nybo (+47)908  46 033 eller lise.s.nybo@och.no  Søknad og CV sendes snarest og senest innen 30 mars til  HR-rådgiver Tone Widlund via tone.widlund@och.no 


