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 er vi lokalisert i Tromsø,
Harstad, Bodø, Kristiansand og Bergen.
Hos Blatchford tar vi vare på og videreutvikler ferdighetene blant våre dyktige medarbeidere, slik at
brukere/kunder kan få en bedre hverdag og økt livskvalitet. For mer info se www.blatchford.no

Autorisert ortopediingeniør
Vi søker etter 2 ortopediingeniør med arbeidssted Bergen i Norge.
Blatchford Ortopedi i Bergen ble etablert i 1999, og holder til i trivelige og moderne lokaler i Krambua på
Fjøsanger. I dag er vi ca 35 ansatte og mottar brukere/kunder fra hele landet. Vi er et team bestående av
dyktige ortopediingeniører, fysioterapeuter, teknikere, kundesenter og en administrasjon som fokuserer
på brukerens/kundens behov og streber etter å tilby høy kvalitet og rask leveringstid på våre produkter.
Avdelingen tilbyr ortopediske hjelpemidler som fotsenger, ortoser, proteser og innleggsåler. Vi har også
en skoavdeling med spesialsko for voksne og barn. Vi samarbeider med sykehusene, leger og spesialister,
og har i tillegg til vår avdeling på Fjøsanger, klinikk på AFMR Nordås som er en del av Haukeland
Universitetssykehus, samt en satelittklinikk på Sentralsjukehuset i Førde
Ved vårt hovedkontor Blatchford UK drives det forskning og produktutvikling kontinuerlig og vi har 128 år
med innovasjon og utvikling bak oss, noe som har resultert i bl.a. verdensledende og prisvinnende
produkter.
Vi ønsker deg som er:






fremoverlent, engasjert og nytenkende
som kjenner deg igjen i våre verdier; kvalitet, integritet, innovasjon og samarbeid
liker å jobbe tverrfaglig
ønsker å jobbe både med teknologiske og tradisjonelle metoder
ser gleden i å jobbe med mennesker

Arbeidsoppgaver




Tilpasse, designe og utvikle hjelpemidler
Ta aktivt del i våre tverrfaglige team
Bidra til videreutvikling og innovasjon i bedriften

Ønskede kvalifikasjoner



Minimum treårig bachelorgrad i ortopediingeniørfag
Autorisert ortopediingeniør eller kunne oppfylle kravene for å kunne søke om autorisasjon



Noen års arbeidserfaring er ønskelig

Vi tilbyr






Gode muligheter for opplæring og faglig utvikling
Et godt arbeidsmiljø
Konkurransedyktige betingelser
Variert kundeportefølje
Mulighet for utveksling nasjonalt og internasjonalt

For nærmere informasjon kontakt gjerne HR Business Partner i Blatchford, Nina Hovda Midbøe,
tlf +47 952 04 737 / epost: nina@blatchford.no
Alle søknader behandles konfidensielt.

