Ortopedtekniker – OTA Borås

Neurolog- och rehabiliteringskliniken, Ortopedteknik
Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. SÄS är ett
komplett akutsjukhus och bedriver länssjukvård inom, de för länssjukhus, vanligaste
förekommande specialiteter. SÄS ansvarar även för barn- och ungdomsmedicinska och
psykiatriska öppenvårdsmottagningar i kommunerna i Sjuhärad.
Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter
patienternas behov i första rummet. Vi utvecklar våra verksamheter genom processtänkande och
ett tvärprofessionellt samarbete.
Webbplats www.vgregion.se/sas
Facebook www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr

Beskrivning
Ortopedteknik är en av enheterna inom Neuro- och rehabiliteringskliniken på Södra Älvsborgs
Sjukhus i Borås. Vi är en arbetsplats bestående av ca 30 medarbetare. Du kommer som tekniker
ingå i en grupp med 8 personer. Vi arbetar med proteser, ortoser, skor och barnhjälpmedel samt
har daglig jourverksamhet som servar sjukhusets alla avdelningar. Traditionell tillverkning
kombineras idag med ny teknik/material såsom kroppsscanning, kompositer, polymera material.
Vår målsättning är att ha kunden/patienten i fokus och att ständigt tänka framåt avseende kvalité,
teknik och kunnande. Vi har forskning/utveckling inom räckhåll och driver egna kliniska projekt
där alla ingår som viktiga delar. Vill du ha ett varierande tekniskt arbete, är lite klurig och gillar
att kombinera det med människor så är du rätt person för oss.
Arbetsuppgifter
Tillverkning av ortopedtekniska hjälpmedel
Kvalifikationer
Önskvärt med Ortopedteknikerutbildning eller motsvarande. Erfarenhet av liknande
arbetsuppgifter inom ortopedteknik är meriterande. God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Vi sätter stort värde på personliga kvalitéer som ett glatt och trevligt sätt, engagemang och empati.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god
hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad
folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Ansökan
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du
som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte
kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive
annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och
rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra
Götalandsregionen har upphandlade avtal.
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Anna Brännström, enhetschef, 033-616 40 50
Johan Simonsson, bitr enhetschef, 033-616 14 61

Facklig företrädare

Bengt Hedling, Sveriges Ingenjörer, 0705 - 88 81 78
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