
Sjukhusfysiker, Centralsjukhuset i Karlstad 

 

Arbetsplatsbeskrivning 

Vill du ha inflytande och känna delaktighet och samtidigt bidra till andra människors hälsa? Vill du känna arbetsglädje och 

yrkesstolthet? Då är vi arbetsgivaren för dig. Med patienten i fokus ger vi en effektiv vård med kunskap, kvalitet och känsla. 

Med din hjälp blir både vi och patienterna bättre – välkommen till Landstinget i Värmland! 

Arbetsbeskrivning 

Avdelningen för sjukhusfysik är en sektion inom onkologikliniken vid Centralsjukhuset i Karlstad. 

Personalen utgörs av sex sjukhusfysiker. 

Verksamhetsområdena är röntgen/strålskydd, nuklearmedicin och strålbehandling. 

Du kommer huvudsakligen att arbeta på strålbehandlingen i nära samarbete med sjukhusfysiker, ingenjörer, läkare och sjuk-

sköterskor. 

Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i att medverka i det dagliga kliniska arbetet, kvalitetssäkring av utrustningar/metoder 

samt optimering/utveckling av behandlingsmetoder. 

Kvalifikationer 

Vi söker dig som är legitimerad sjukhusfysiker. Erfarenhet av klinisk verksamhet är meriterande. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. 

Du skall kunna fungera väl i ett arbetslag och vara ansvarsfull. Speciellt viktigt är att du har god samarbets- och initiativför-

måga. 

 

Du skall kunna utrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska. 

Anställningens omfattning 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 

Omfattning: Heltid 

Tillträde 2015-01-12 

Ansökan 

Ansök senast: 2014-09-30 

Referensnummer: Dnr CSK/142567 

Välkommen att söka genom att: 

 Göra en digital ansökan via denna länk.  

Lön 

Individuell lönesättning 

Anställning 

Antal annonserade arbetstillfällen: 1 

 

Vikariat 12 månader med möjlighet till förlängning.  

Kontakt 

http://www.aditrorecruit.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=758031b2-b553-4c2b-a515-72994817e3b7


Kontaktpersoner 

Karin Uttman, sjukhusfysiker054-61 62 91 

Petra Eriksson, HR-strateg054-61 42 26 

Marinette Moberg, verksamhetschef054-61 60 93 

Facklig företrädare 

Hans-Olov Rosenbrand, SACO054-61 50 92 

Övrigt 

Inför anställning ska du som sökande kunna uppvisa ett utdrag från polisens belastningsregister som du lämnar till chefen i 

oöppnat kuvert. 

 

Utdraget får inte vara äldre än ett år. 

 

Du hittar blanketten på www.polisen.se "blankett för begäran om utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister §9". 

 

Inför rekryteringsarbetet har Landstinget i Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber 

oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. 

 


