Vil du stå på vannski i midnattsol? Eller på seilbrett når solen
ikke viser seg på en stund? Renne på ski fra toppen av fjellet, og
skrense rett foran brygga sju minutter senere? Klatre til toppen av
store Blåmann? Løpe en kveldstur på truger? Eller en morgentur
uten. Holde deg fast mens hundespannet halser over Kvaløya?
Gå på nordlysekspedisjon? Legge armene på rekkverket på
hvalsafaribåten i Straumsfjorden? Eller bare slenge beina på
bordet og vite at du er i Nordens Paris – verdens minste storby?

blatchford.no/ledigestillinger

Vi søker etter autoriserte ortopediingeniører
til vår avdeling i Tromsø
Kvalitet – Integritet – Innovasjon – Samarbeid er verdiene som styrer vår
hverdag. Alt vi gjør handler om mennesker, og vårt fokus er å hjelpe våre kunder til
en bedre hverdag med økt livskvalitet.
Vi søker etter

flere ortopediingeniører for å
gjøre våre verdier virkelige. Søker må være autorisert og
beherske et skandinavisk språk. Her kan du bruke faget ditt,
og kunnskapen din så mennesker kan mestre hverdagen og
oppleve den vakre og ville naturen som omgir byen.

Vi tilbyr gode opplærings- og utviklingsmuligheter, et
internasjonalt arbeidsmiljø og mulighet til å gjøre karriere
i et av Norges fremste ortopediske institutter. Vi tilbyr et
unikt arbeidsmiljø og konkurransedyktige betingelser Vi
er også behjelpelige med søknadsprosessen knyttet til
autorisasjon. Blatchford hjelper deg med å finne bolig,
barnehage og ordne det praktiske i møte med en ny hverdag.

I Tromsø har mennesker fra hele verden til alle tider funnet seg godt til rette.
Dersom du er nysgjerrig på stillingen og ønsker omvisning på vår avdeling i Tromsø, ønsker vi å tilrettelegge for det.
For mer informasjon om stillingene/avdelingene: Kontakt HR Business Partner i Blatchford Ortopedi:
Nina H. Midbøe på telefon: +47 95 20 47 37 eller e-post: nina@blatchford.no / Lise S. Løkke på e-post: lisv@blatchford.no
Blatchford Ortopedi AS er Norges største ortopediske klinikk og verksted, og er eid både av Blatchford Group
og av ansatte i selskapet. Blatchford Group er et familieeid selskap med hovedsete i Storbritannia med mer
enn 125 års erfaring innen rehabiliterende tjenester i Storbritannia. Blatchford Ortopedi AS har fem avdelinger
fra Tromsø til Kristiansand. Blatchford har i Norge og internasjonalt et aktivt og engasjert fagmiljø som preges
av utvikling, innovasjon og nysgjerrighet både i form av vårt håndverk og nye arbeids- og produksjonsmetoder.

