
Sjukhusfysiker
Skaraborgs Sjukhus, Radiologi, Medicinteknisk radiologi

Skaraborgs Sjukhus består av Skaraborgs Sjukhus Falköping, Skaraborgs Sjukhus Lidköping,
Skaraborgs Sjukhus Mariestad samt Skaraborgs Sjukhus Skövde.
Vi ger specialistsjukvård inom ett 30-tal specialiteter. 

Vår vision är God vård i utveckling och här arbetar cirka 4 000 medarbetare för att ge
Västra Götalandsregionens invånare i närområdet en god och säker vård. 

Beskrivning

Sjukhusfysik vid Skaraborgs Sjukhus är organiserad inom Bild- och Funktionsmedicin. För närvarande
finns två sjukhusfysiker anställda. Vi söker nu ytterligare en sjukhusfysiker. Verksamheten vid Bild- och
Funktionsmedicin omfattar röntgendiagnostik och nuklearmedicin vid Kärnsjukhuset i Skövde samt
röntgendiagnostik vid sjukhusen i Lidköping, Falköping och Mariestad. Vidare har vi mycket samarbete
med regionens övriga sjukhusfysiker.

Arbetsuppgifter

Du kommer huvudsakligen att arbeta med kvalitetssäkring, kvalitetskontroller av utrustningar,
optimering av undersökningsmetoder mm. Vidare ingår strålskyddsutbildning för personal och
delaktighet i det sjukhusövergripande strålskyddsarbetet. Du kommer även att vara engagerad i
sjukhusets katastrofberedskap.

Kvalifikationer

Vi söker en legitimerad sjukhusfysiker, gärna med arbetserfarenhet inom nuklearmedicin och
röntgenfysik. Tjänsten är fri och utvecklande samt ställer stora krav på initiativförmåga och självständigt
arbete. Vidare är du duktig på att samarbeta med olika professioner. Du är också analytisk,
kommunikativ och har lätt för att anpassa dig till mångskiftande arbetsuppgifter.

Om Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso-
och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett
rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Läs om våra gemensamma värderingar
och Personalvision 2021 på http://www.vgregion.se/PV2021

Ansökan

Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som
sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera
dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt
försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
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Ort Skövde
Sista ansökningsdag 2014-08-11
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Kontakt Enhetschef Marie Frisell 0500-43 13 73

Sjukhusfysiker Kerstin Ledenius  0500-47 80 38
Facklig företrädare Kristina Kläppevik, Naturvetarna 0500-43 22 68

Madelen Hellner, SACO 0500-43 10 30
 

Länk till annons http://vgregion.mynetworkglobal.com/what:job/jobID:39812/


