Bandagist-Centret søger
dygtige og løsningsorienterede bandagister
Bandagist-Centret er et af landets største og mest velrenommerede bandagerier og ortopædiske
skomagerier og tæller 15 afdelinger fordelt i Jylland og på Fyn. Vi søger snarest muligt en bandagist til at
betjene vores afdelinger i Nordjylland og en bandagist til at betjene vores afdelinger i Sydjylland og på Fyn.
Bandagist-Centret er kendt for sin høje kvalitet og faglighed, gode kundeservice og tillidsfulde samarbejde
med sygehuse og kommuner. Vi er førende inden for proteser og ortoser med elektroniske komponenter
og er desuden eneforhandler af ReWalk eksoskelet.
Bandagist-Centret er pt. igennem en større forandringsproces. Vi søger derfor forandringsparate og
innovative bandagister, som vil deltage i virksomhedens udvikling og som kan omsætte gode ideer til
praksis.

Jobbet
Som bandagist skal du:
 Fastlægge kundens behov, tage mål og tilpasse proteser og ortoser
 Sikre en korrekt og relationsskabende kommunikation med kunder og bevilgende myndigheder
 Bidrage til et højt vidensniveau i bandagistgruppen
 Kunne præsentere og formidle faglig viden til samarbejdspartnere og relevante interessenter

Kvalifikationer






Uddannet bandagist og autoriseret af Sundhedsstyrelsen
Er både teoretisk og praktisk stærk samt har flair for IT
Kommunikativ, kundeorienteret og god til at skabe relationer
Er løsningsorienteret og innovativ
Har ambitioner og drive

Personlighed
Du brænder for bandagistfaget og kan sikre vores kunder en kompetent og højt kvalificeret løsning.
Du er en positiv og udadvendt kollega, som kan sikre værdiskabende og kundefokuseret samarbejde med
kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter. Du trives i et dynamisk arbejdsmiljø, er
forandringsskabende og har mod på at udfordre status quo, hvorved du sikrer udvikling og fremgang. Du er
fleksibel med en konstruktiv attitude.

Vi tilbyder




En varieret stilling med spændende udfordringer i en organisation med en uformel atmosfære og en
spændende fremtid
Muligheden for at udvikle dig i et højt fagligt miljø med dygtige kolleger
Løn efter kvalifikationer

Arbejdssted
Som bandagist i Nordjylland vil du få arbejdssted i Aalborg og Hjørring.
Som bandagist i Syddanmark vil du få arbejdssted i Haderslev og Odense.

Vi glæder os til at høre fra dig
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte adm. direktør og faglig leder Henrik
Tingleff på telefon +45 3035 9671 eller HTL@bandagist-centret.dk
Vi opfordrer også nyuddannede til at søge stillingerne.
Skriv til os hurtigst muligt på applications@bandagist-centret.dk.

