
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 att arbeta inom verksamhetsområdet röntgen/strålskydd. 

Arbetsuppgifterna består i att genomföra kvalitetskontroller av röntgenutrustningar, 

medverka vid optimering av bildkvalitet och stråldos, persondosimetri, upphandling 

av ny utrustning och strålskyddsutbildning av personal. 

 

Tjänsten syftar dessutom till att du kommer att överta rollen som landstingets strålskyddsexpert 

när nuvarande strålskyddsexpert går i pension våren 2016. 

Uppgiften innebär att hantera de övergripande frågorna kring strålskyddet och vara 

kontaktvägen in i landstinget. 

Kvalifikationer 

Vi söker dig som är legitimerad sjukhusfysiker. Erfarenhet av kliniskt 

arbete inom röntgen/strålskyddsområdet 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 initiativförmåga. 

 

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

Körkort för bil är ett krav. 

Anställningens omfattning 

Anställningsform: Tillsvidareanställning 

Omfattning: Heltid 

Tillträde 2015-11-23 

Ansökan 

Ansök senast: 2015-06-26 

Referensnummer: Dnr CSK/152091 

Välkommen att söka genom att: 

 Göra en digital ansökan via denna länk.  

Lön 

Individuell lönesättning 

http://www.aditrorecruit.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=ee5addf2-6a06-46c7-ba8c-e839f70b0155


Anställning 

Antal annonserade arbetstillfällen: 1 

 

Urvalet kommer att ske i början av augusti. 

Kontakt 

Kontaktpersoner 

Marinette Moberg, verksamhetschef054-61 60 93 

Lennart Nolstedt, sjukhusfysiker054-19 17 74 

Tobias Jonsson, HR-konsult054-61 43 49 

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. 

 


