
 
 

KLINIKKLEDER TROMSØ  
 

Vil du være med å utvikle vår virksomhet og posisjon i sammen med 20 høyt kvalifiserte, 
kompetente, kreative og nysgjerrige ortopediingeniører, ortopediteknikere og øvrige medarbeidere?   
OCH er i en spennende utviklingsfase, og vi søker en ny klinikkleder som vil være med å drive og 
forbedre vår virksomhet ytterligere. 
 
Vi ser etter deg som har relevant helsefaglig utdannelse. Det er en fordel om du har ledererfaring fra 
helserelatert virksomhet. Det er viktig at du trives med å ha helhetsansvar, og at du liker å lede og 
utvikle faglig dyktige medarbeidere. Klinikken ligger sentralt i Tromsø.  
Bedriftens ortopediingeniører deltar også på besøksklinikker hos tverrfaglige samarbeidspartnere på 
blant annet sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner. Som klinikkleder er det viktig å fortsette de gode 
relasjonene med eksisterende samarbeidspartnere i tillegg til å finne nye. 
Den ideelle kandidaten har: 

• Helsefaglig utdanning eller bakgrunn fra klinisk arbeid 

• Ledererfaring med drifts- og personalansvar fra klinisk helsevirksomhet. 

• Erfaring med og interesse for prosessforbedringer, utvikling og endring i organisasjoner. 
 
Stillingen kan kombineres med klinisk arbeid  (eget eller innen bedriften).  Du er ansvarlig for å 
utvikle kontakten og samarbeidet med ulike profesjoner innen helse. Du skal også drifte og 
gjennomføre se aktivitetene firmaet /avdelingen  i fellesskap har bestemt å ha fokus på.  
 

• Personlige egenskaper: 
• Proaktiv holdning og interesse for utvikling og kontinuerlig forbedring 
• Gode samarbeidsegenskaper, og intresse for kompetanseutvikling 
• Motiverende, inkluderende og støttende lederstil 
• Tydelighet på retning,- og evne å gjennomføre beslutninger og tiltak 
• Strukturert og planmessig i arbeide 

 
Vi kan tilby:  

• Arbeide i et tverrfaglig miljø med engasjerte kolleger 
• En virksomhet i spennende vekst og utvikling 
• Helseforsikring og gode andre forsikringsordninger 
• OCH tilbyr den best tilgjengelige innskuddspensjonen (7 % fra første krone), betalt fri julaften, 

nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag; helseforsikring, fleksitid samt andre gode forsikrings- og 
personalordninger 

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med Markedssjef Markus Sundberg, tlf: 
969 41 091, markus.sundberg@och.no  
Søknad og CV sendes til Tone Widlund tone.widlund@och.no innen 20 januar 2020  

 
 
OCH Ortopedi www.och.no er en ortopedibedrift med 130 medarbeidere fordelt på klinikker i Oslo, Akershus, Østfold (Viken) , 

Innlandet, Møre & Romsdal, Rogaland samt Nord-Norge. I nært samarbeid med annet helsepersonell,  pasienter og pårørende; dekker vi 
bevegelseshemmedes behov for ortopediske hjelpemidler (proteser, ortoser og ortopedisk fottøy) i henhold til gjeldende regler og forskrifter 
fra NAV. Vi samarbeider med annet helsepersonell, pasienter og pårørende.   

Vår målsetting er at mennesker - uavhengig av skader eller medfødte bevegelseshemninger – via vår faglige kompetanse og 
innsats, får forbedret bevegelsesevne, selvstendighet og livskvalitet. Dermed bidrar vi til aktiv deltagelse i samfunnet og sosial inkludering. 
Vi er stolte av at dette representerer god samfunnsøkonomi. 

OCH Ortopedi eies av Össur www.ossur.com og 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 våre spesialistgrupper. 
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