Sahva vækster
og søger dygtige bandagister
Vil du være med til at præge udviklingen i Danmarks største udbyder af individuelle kropsbårne hjælpemidler? Og vil du bidrage
med at skabe unikke kundeoplevelser med brugeren i centrum? Hvis ja, så er jobbet som bandagist hos Sahva måske noget for
dig.
Sahva er i rivende udvikling, og vi står stærkt i markedet. Vi går forrest i den udvikling, som branchen oplever i disse år, og
nytækning er derfor prioriteret højt hos os. Vi arbejder for, at vores brugere skal møde og opleve en unik service og de bedste
løsninger og produkter på markedet, når de kommer til os.
Hos Sahva er vi altid på udkig efter dygtige autoriserede bandagister til vores klinikker rundt omkring i landet. Du brænder for at
kombinere din sundhedsfaglige viden med dine håndværksmæssige færdigheder, og vidensdeling blandt kolleger prioriterer du
højt. Du møder altid dine kunder i øjenhøjde samtidig med, at du forstår den enkeltes situation og behov. Bliver du bandagist hos
Sahva, kan du blandt andet se frem til nedenstående arbejdsområder.
Jobbet indebærer blandt andet:
• Rådgivning, afprøvning og tilpasning af ortoser og proteser
• Kontakt og opfølgning til kunder, kommuner og sygehuse
• CAD/CAM
• Præsentation og formidling af fagligt stof til relevante interessenter
• Deltage i messer, demodage samt øvrige salgs- og uddannelsesaktiviteter efter behov
• Udførsel af diverse opgaver, der relaterer sig til Sahvas udvikling og drift.
Din baggrund:
• Uddannet bandagist (B.Sc. in Prosthetics and Orthotics)
• Dine samarbejdsevner, serviceindstilling og integritet er i top, og du er kendt for at vise initiativ.
Vi tilbyder:
Som bandagist hos Sahva bliver du en del af et fagligt stærkt og landsdækkende team, hvor vidensdeling samt faglig- og personlig
udvikling er højt prioriteret. Herudover tilbyder vi et spændende job med masser af udfordringer, hvor det kun er dig selv, der sætter
begrænsningerne.
Derudover vil du opleve:
• En rummelig men også resultatorienteret kultur
• En virksomhed med fokus på medarbejdernes trivsel.
Er du drevet af at ville gøre en forskel, og kan du se dig selv udfolde dit talent som bandagist hos Sahva, så send din ansøgning
her. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte vores forretningschef for Ortopædi, Annette Sylvest Nielsen,
på telefon + 45 2880 7025.
Om Sahva
Sahva er sundhedsvirksomhed med mere end 140 års erfaring, som består af fagligt dygtige specialister i kroppens bevægelighed.
Sahva har mere end 40 klinikker og butikker fordelt over hele landet, og vi hjælper dig til et liv i bevægelse med hjælpemidler af højeste
kvalitet og til dit behov. Vi er Danmarks største udbyder af kropsbårne hjælpemidler, og vi rådgiver og deler vores viden med professionelle og kunder gennem et stort udbud af aktiviteter. Med dig i centrum udvikler og designer vi højteknologiske ben- og armproteser,
skinner og korsetter, ortopædisk fodtøj og indlæg. Vi tilbyder også brystproteser og kompressionsbehandling og vejleder i sunde sko
med optimal komfort til dine fødder. Vi hjælper vores kunder til at leve et mere aktivt liv med en højere livskvalitet. Du kan få mere viden
om os på vores hjemmeside www.sahva.dk, følge os på LinkedIn eller på Facebook.

