
Landstinget Blekinges viktigaste
uppgift är att erbjuda bästa möjliga
hälso- och sjukvård till länets cirka
150 000 invånare.
Vår vision är "livskvalitet för dig,
vårdkvalitet för oss".
För att uppnå det vill vi ständigt
förbättra oss.
Välkommen till vårt vackra län, med
närhet till kust och hav.

Blekingesjukhuset söker sjukhusfysiker

Landstinget Blekinge bedriver medicinsk verksamhet med strålning
vid Blekingesjukhuset i Karlskrona och Karlshamn samt vid
Tandvårdens kliniker (specialist- och folktandvård). Hälso- och
sjukvården i landstinget förfogar över modern utrustning med bl.a.
tre datortomografer, fyra utrustningar för radiologisk intervention
och tre magnetkameror, varav en 3T-kamera. Sjukhusfysik utgör en
fristående sektion och tillhör organisatoriskt Röntgenkliniken vid
Blekingesjukhuset. Vid sektionen arbetar idag två sjukhusfysiker
och vi söker nu ytterligare en sjukhusfysiker.

Arbetsuppgifter

Sjukhusfysikerna utgör landstingets expertis avseende
användningen av strålning och de huvudsakliga arbetsuppgifterna
återfinns inom områdena medicinsk och odontologisk
röntgendiagnostik, nuklearmedicin (diagnostik och
radionuklidterapi), MR-diagnostik och strålskydd. Du kommer
tillsammans med övriga sjukhusfysiker att arbeta med
kvalitetssäkring av utrustningar, optimering och utveckling av
undersökningsmetoder, mätning/beräkning av stråldos till patienter
och personal, utbildning av sjukvårdspersonal samt medverka vid
upphandling och besiktning av utrustningar. Detta arbete sker i
samverkan med den kliniska verksamheten och i nära samarbete
med läkare, tandläkare, sjuksköterskor och ingenjörer.

Kvalifikationer

Du ska vara legitimerad sjukhusfysiker. Erfarenhet av kliniskt arbete
och specialistkompetens är meriterande. Vi söker dig som tar ansvar
för dina arbetsuppgifter och uppskattar såväl självständigt arbete
som samarbete med andra. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och
skrift. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsform

Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Löneform: Individuell lönesättning tillämpas, ange löneanspråk i
ansökan
Tillträde: Enligt överenskommelse
Antal platser: 1

Upplysningar

Kerstin Elmberg
Verksamhetschef, Röntgenkliniken Blekingesjukhuset
Telefon: 0455-73 50 39

Ulf Nilsson
Sjukhusfysiker, Röntgenkliniken Blekingesjukhuset
Telefon: 0455-73 67 38

Kersti Engelbert
Facklig företrädare, Naturvetarna
Telefon: 0455-73 49 52

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2014-05-31.
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. Detta
underlättar hanteringen av inkomna ansökningar. Var noggrann när
du fyller i ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter
att du har sökt första gången, kan du logga in till ditt CV och
uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet.
Därmed kan du söka andra tjänster inom Landstinget Blekinge.
Sök jobbet här >>

http://www.aditrorecruit.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=4c62247e-0688-45b2-a3d6-18d4b3922008

