
Välkommen att utveckla och utvecklas hos en av Sörmlands största
arbetsgivare. Tillsammans skapar vi Sveriges friskaste län 2025!

Vi söker

Sjukhusfysiker inom röntgendiagnostik
Medicinsk Fysik och Teknik Sörmland
Ref nr RLSV-15-041

Arbetsplats
Medicinsk Fysik och Teknik (MFT) eftersträvar säker vård genom säker
utrustning och säkra medarbetare. Vi står för hög kompetens och ett
stort engagemang i uppgifterna vi utför. Vårt uppdrag innebär att ge stöd
och service till de kliniker som använder strålning och/eller
medicinteknisk utrustning i sin verksamhet. Vi arbetar processorienterat
och vårt ledningssystem är certifierat. På MFT får du goda möjligheter att
dels omsätta dina tidigare erfarenheter och dels utvecklas i din yrkesroll,
t.ex. genomgå ST-utbildning eller annan kompetensutveckling. Vi
förordar delaktighet, öppenhet och ett gott medarbetarskap.

MFT ingår i division Medicinsk service i landstingets Hälso- och
sjukvårdsförvaltning. Vår verksamhet är länsövergripande med
arbetsplatser på de tre sjukhusen i länet, dvs. Mälarsjukhuset i
Eskilstuna, Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.
Vi är sammantaget 33 medarbetare.

Den radiologiska verksamheten i Landstinget Sörmland har idag sex
datortomografer, fyra MR-kameror, elva konventionella lab, sex
genomlysningslab och fem mammografer fördelade på de tre sjukhusen.
Bildhanteringssystemet är Sectra RIS/PACS. Verksamheten håller en
hög utvecklingstakt. Tillgången till mätutrustning för sjukhusfysiker är
god. Även tandvården ingår i sjukhusfysikernas arbetsområde.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill
• arbeta i nära samarbete med sjukhusfysiker, ingenjörer, läkare och

sjuksköterskor
• driva utvecklingsprojekt inom röntgendiagnostik
• medverka vid upphandlingar av ny utrustning
• arbeta med kvalitetssäkring av utrustning och arbetsmetoder
• optimera undersökningsmetoder
• genomföra strålskyddsutbildning av personal
• genomföra mätningar och beräkningar av stråldoser
• ta fram styrande och redovisande dokument

Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjukhusfysiker. Det är meriterande om du
har yrkeserfarenhet inom röntgendiagnostik och är specialistkompetent.
Det är önskvärt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på både
svenska och engelska samt att du har en god pedagogisk förmåga. Vi
ser att du är en person som bidrar till en positiv stämning i
arbetsgruppen.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom flexibilitet,
kreativitet, ansvarstagande, noggrannhet, servicemedvetenhet,
kommunikations- och samarbetsförmåga samt prestationsförmåga. MFT
har verksamhet i hela länet vilket innebär att det ingår resor i arbete.
Körkort är därför ett krav.

Anställningsform och sysselsättningsgrad
Tillsvidareanställning heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av
Tf. enhetschef Erik Rydbeck, 016-10 46 19, 070-235 37 55.
Facklig företrädare SACO Emil Johansson, 016-10 46 21.

Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2015-09-18.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss
därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.

Läs mer på landstingetsormland.se/jobba

http://www.landstingetsormland.se/extra-ingang/Jobba-hos-oss/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb/

