
 
 

 

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 har vi avdelinger i Tromsø, Harstad, Bodø, Kristiansand, Arendal og Bergen. 

Hos Blatchford tar vi vare på og videreutvikler ferdighetene blant våre dyktige medarbeidere, 
slik at våre kunder kan få en bedre hverdag og økt livskvalitet. Vi gjør det mulig! 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vi søker autorisert ortopediingeniør til vår avdeling i Tromsø 

Er du eventyrlysten? Blir du bergtatt av høye fjell som går rett i havet? Liker du å gå, sykle, vandre eller 
kjenne mestringen av å nå fjelltoppen? Tiltrekkes du av arktiske farger, og ønsker å oppleve at solen aldri 
går ned? Er du tilhenger av korte avstander og ønsker jobb, bolig og barnehage/skole innen gang- eller 
sykkelavstand? Vil du oppleve snøen, «det hvite gull», og prøve deg på ski?  

Tromsø er nordlys, byliv og natur på 69° nord. I den intime storbyen med ca 70 000 innbyggere er det kort 
avstand mellom røffe og spektakulære naturopplevelser til sentrum med en full konsert,- utstilling og 
festivalkalender året rundt. «Nordens Paris» er byens kallenavn, mye på grunn av en internasjonal stemning 
og hele 126 kafeer, puber, restauranter og andre utesteder. I denne studentbyen er det lett å trives!   

Blatchford Tromsø har drevet ortopedisk verksted siden 2003. I dag er vi ca. 25 ansatte, fra 5 ulike land. 
Det er vi stolte av! Vi har satelittverksteder i Alta og på Finnsnes, og avdelingen preges av et arbeidsmiljø 
der vi viser raushet og omsorg for hverandre, og liker å ha det uformelt og humørfylt. Vi er stolte over de 
tjenestene vi leverer våre kunder, og har over år hatt høy kundetilfredshet. 

Blatchford har sitt hovedkontor i England og driver kontinuerlig forskning og produktutvikling. Vi har 130 år 
med innovasjon og utvikling bak oss, noe som har resultert i verdensledende og prisvinnende produkter. 

Hos oss får du: 
 et svært godt arbeidsmiljø der vi tar vare på hverandre, både på og utenfor jobb 
 faglig utvikling i et miljø der vi deler kunnskap og spør hverandre om råd  
 konkurransedyktig og rett lønn  
 gode muligheter for opplæring og faglig utvikling 
 bidra til videreutvikling og innovasjon i bedriften 

 representere Blatchford ved å besøke rekvirenter og helseinstitusjoner i – og utenfor Tromsø 

 sikre at kundene får tilpasset og utlevert et ortopedisk hjelpemiddel av beste standard 

 forvalte rammeavtalen med NAV på en god måte og etterleve offentlige forskrifter og interne krav 
 

  Vi ønsker at du: 
 er autorisert ortopediingeniør eller kan oppfylle kravene for å kunne søke om autorisasjon 
 ser muligheter og tar i bruk nye materialer og nye produkter hvor det er til det kundens beste 
 kjenner deg igjen i Blatchfords verdier; prestasjon, integritet, innovasjon og samarbeid 
 ønsker å jobbe både med teknologiske og tradisjonelle metoder 
 blir en positiv ressurs i laget, både faglig og sosialt 
 vil bidra til at Blatchford når sine mål gjennom å gi kundene en uovertruffen hjelp og service 

 
Vi bidrar gjerne til hjelp med bolig og vil tilrettelegge for en best mulig tilpasning til etablering i Tromsø.  
 
Vi gleder oss til å høre fra deg, og imøteser din CV og et kort søknadsbrev snarest og senest innen 31. 
januar 2021. Tiltredelse etter avtale. 

For nærmere informasjon, kontakt: 
Daglig Leder, Kristin Lindberg: tlf +47 41 47 04 64 / kristin.lindberg@blatchford.no  
HR Business Partner, Nina Hovda Midbøe: tlf +47 95 20 47 37 / nina@blatchford.no  

Søknad med CV kan sendes til nina@blatchford.no 

Alle søknader behandles konfidensielt. 

              Ortopediingeniør Tromsø 
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