Sjukhusfysiker till Skandionkliniken
Tillsvidareanställning med tillträde 1 januari 2018 eller efter överenskommelse
Sista ansökningsdag: 15 september 2017.
Skandionkliniken, med säte i Uppsala, är Sveriges första klinik för behandling av cancer med
protoner. Kliniken har varit i drift sedan augusti 2015 och behandlar för närvarande patienter i
två behandlingsrum. Skandionkliniken ägs och drivs av Kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandling. Bakom förbundet står de sju landsting som har universitetssjukhus.
Verksamheten vid Skandionkliniken drivs enligt en distribuerad modell. Det betyder att det
förberedande patientarbetet sker på något av de sju universitetssjukhusen, medan
strålbehandlingen ges vid Skandionkliniken i nära samarbete med hemmakliniken.
Skandionkliniken är bemannad med ett flertal fysiker. Några är tillsvidareanställda; andra
tjänstgör som rotationsfysiker under längre och kortare perioder men har sin ordinarie
anställning vid ett av universitetssjukhusen.
Arbetsuppgifter
Som sjukhusfysiker arbetar du med att utveckla kliniken. Du bör vara intresserad av att arbeta
med kvalitetssäkring i praktik och teori relaterat till bland annat stråldosimetri, -geometri,
dosberäkningar, bildgivande system samt integrationen mellan olika system. Du deltar i den
dagliga patientverksamheten och i utvecklingsarbetet för att göra det tekniskt och praktiskt
möjligt att behandla olika patientkategorier. Arbetstiden är omväxlande och det kan bli
aktuellt med vissa utbildningsaktiviteter utomlands.
Kvalifikationer
Du ska vara legitimerad sjukhusfysiker, eller förväntas kunna bli det inom kort, med
omfattande erfarenhet från strålbehandling. Eftersom vi arbetar i nära samarbete med landets
sju universitetssjukhus är det viktigt med god samarbetsförmåga.
Forskarutbildning och registrering som specialist är meriterande.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 1 januari 2018 eller enligt
överenskommelse.
Frågor besvaras av chefsfysiker Håkan Nyström, 070-611 15 97,
hakan.nystrom@skandion.se, eller sjukhusfysiker och facklig representant Alexandru Dasu,
018-495 80 06, alexandru.dasu@skandion.se
Välkommen att skicka din ansökan senast den 15 september till kanslichef Susanne
Eriksson: susanne.eriksson@skandion.se
Ansökan ska innehålla cv samt personligt brev.
Skicka inga betygshandlingar i din ansökan. Dessa får du ta med vid en eventuell intervju.
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