ORTOS søger
bredt funderet bandagist
I Ortos vil du få nogle af landets dygtigste bandagister som kolleger,
og på klinikken i Brøndby bliver du en del af et stærkt hold af 18 engagerede medarbejdere. Sammen skaber I bevægelse og råderum for
mennesker med fysiske handicap.
Du mestrer både protese- og ortoseområdet, men gerne med en
personlig præference for ortoser og børn.
Vores forventninger til dig
•
•
•
•

Du værdsætter synergien i det tværfaglige arbejde omkring kunden
Du er menneskekender med kundefokus og overskud
Du er en god sælger, som tager medansvar for Ortos’ udvikling
Du er indstillet på løbende at dygtiggøre dig fagligt

Du kan se frem til
•
•
•
•

Engagerede kolleger og god faglig sparring
Et tæt samarbejde ml. bandagister, ortopædister og administration
Sundhedssikring og stor velvilje til efteruddannelse og udvikling
En flad organisationsstruktur og stor indflydelse på egen hverdag

Vores vision
Vores vision er, at vi vil være den førende leverandør af kropsbårne
hjælpemidler og kendes på serviceydelser af højeste kvalitet.
Det er derfor helt centralt, at du har forståelse for din kundes individuelle behov, så du lykkes med at designe det hjælpemiddel, din kunde vil have størst
mulig glæde og gavn af.

Internationalt udsyn
I januar 2019 valgte Össur Clinics at købe Ortos. Det betyder, at du kan kombinere en stærk sammenhængskraft indadtil i Ortos med det internationale
udsyn, det giver at være en del af Össur Clinics.
Som eksempel kan nævnes, at vi er en del af Össur Clinics Academy. I dette
forum arbejder vi bl.a. med uddannelse og forskning.

Søg stillingen
Hvis du genkender profilen fra dig selv, så send en mail med ansøgning og
CV til Debi Bischof, dbi@ortos.dk, senest mandag d. 05. oktober 2020.
I samarbejde med vores HR Recruitment Manager udvælger vi hurtigst
muligt egnede kandidater og indkalder efterfølgende til samtale.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Debi.

Om ORTOS
Ortos blev etableret i 2007 med hovedsæde i Odense, og i dag tæller vi yderligere
fem afdelinger og to filialer. På landsplan er vi mere end 60 ansatte. Vi har positioneret os blandt branchens største aktører, formentlig ved at holde fokus på
individuelle løsninger og på løbende uddannelse af vores medarbejdere. Med vores
indtræden i Össur Clinics er Ortos’ position i markedet yderligere cementeret.
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