
 
 

Ortopedtekniker till Ortopedteknik i Karlskrona 
 
Om arbetsplatsen 
I Landstinget Blekinge bidrar du till god vård, bättre hälsa och räddade liv. Våra team präglas av 
stark sammanhållning, engagerat ledarskap och en vilja att utvecklas. Dessutom är Blekinge en 
pärla som boende- och livsmiljö. Därmed kan du både göra gott och leva gott. För att livet är 
viktigt. 
 
Ortopedteknik är en avdelning inom ortopedkliniken på Blekingesjukhuset som är i behov av fler 
medarbetare. Förutom vår huvudavdelning i Karlskrona, har vi även en närserviceenhet i 
Karlshamn som bemannas av ingenjörer 3 dagar i veckan. Inom Ortopedteknik kommer du att ha 
många möjligheter att utvecklas. Vi är engagerade inom ortopedteknikens alla 
verksamhetsområden och du kommer att vara delaktig i verksamhetens utveckling nu och 
framöver. Under hösten 2018 flyttar Ortopedteknik in i nybyggda lokaler som är anpassade för vår 
verksamhet med fokus på arbetsmiljö och modern teknik.  
 
Besök Karlskronas kommuns hemsida, www.karlskrona.se för mer information  
Se mer av oss på Instagram: 
https://www.instagram.com/explore/locations/1019945617/ortopedtekniska-karlskrona/ 
 
Anställningsform 
Anställningsform: Tillsvidareanställning 
Omfattning: Heltid. Provanställning 6 månader kan komma att tillämpas.  
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse 
Antal platser: 1 
 
Arbetsbeskrivning 
Du kommer att få ansvara för tillverkning, justering och reparation av ortopedtekniska hjälpmedel 
tillsammans med våra andra ortopedtekniker. Som tekniker hos oss kommer du få arbeta med det 
mesta inom ortos- och protestillverkning. Vi erbjuder ett stimulerande arbete i en trivsam 
arbetsmiljö och ett trevligt arbetsteam.  
 
Kvalifikationer 
Vi söker dig som har kvalificerad yrkeshögskoleexamen i Ortopedteknik, 400YH poäng. 
Erfarenhet av yrket och körkort är meriterande men inte ett krav. 
Du ska vara positiv och tycka om problemlösning. Arbetet kräver att du är serviceinriktad, tar 
ansvar och är engagerad. 
Flexibilitet är en självklarhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.  
 
Upplysningar 
Sara Azhmi     
Avdelningschef    
Telefon: 0455-73 63 46 
E-Post: sara.azhmi@ltblekinge.se     
 
Ansökan 
Då urval, intervjuer och tillsättning kan komma att ske fortlöpande ber vi dig komma in med din 
ansökan så snart som möjligt.  
Välkommen med din ansökan senast 2018-08-12  
 
Ansök här: 
https://recruit.visma.com/Public/Assignment.aspx?guidAssignment=c93de102-b915-491e-92bf-
dc5a62175968  
Ortopedteknik 
Att: Sara Azhmi 
Blekingesjukhuset 
371 85 Karlskrona 
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