
Annons: Sjukhusfysiker  

 
Växjö är Kronobergs läns expansiva centralort med ca 70 000 innevånare. Växjö blev universitetsstad under 

år 2000, och år 2010 bildades Linnéuniversitetet tillsammans med Högskolan i Kalmar. Man gör även 

satsningar inom idrotten, bland annat med bygget av Arenastaden. Centrallasarettet ligger naturskönt intill 

Växjösjön med endast 5 min promenadavstånd till stadens centrum. 

 

Arbetsplatsbeskrivning 

I Landstinget Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Här får du utvecklas - både som människa och i din yrkesroll. 

Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".  

 

Medicinsk fysik och teknik (MFT) svarar för expertisen inom diagnostisk fysik, strålterapi och medicinsk teknik inom 

Landstinget Kronoberg. Avdelningen Medicinsk fysik har sex sjukhusfysiker, tre ingenjörer, två röntgensjuksköterskor och 

fyra dosplaneringssjuksköterskor. Två av sjukhusfysikerna är inriktade mot diagnostisk fysik och fyra mot strålterapi. Vi 

söker nu en sjukhusfysiker med inriktning mot diagnostisk fysik. Tjänstens huvudsakliga placering kommer att vara på 

Centrallasarettet i Växjö, men arbetsuppgifterna kan innefatta arbete inom hela länet.  

 

Landstinget har idag tre gammakameror varav en är en digital hjärtkamera, samt tre datortomografer och fyra MR-kameror 

fördelade på sjukhusen i Växjö och Ljungby. Just nu pågår en ombyggnation och modernisering av avdelningarna för bild- 

och funktionsmedicin. Under hösten 2014 installerar Växjö som första länssjukhus i landet en PET/CT. Det pågår även en 

modernisering och utökning av Strålbehandlingsenheten där två nya acceleratorer tas i drift under hösten 2014 och en 

tredje hösten 2015. 

 

Arbetsbeskrivning 

Vi söker dig som vill delta i det dagliga kliniska arbetet och driva utvecklingen inom främst nukleärmedicin och 

radionuklidterapi, men även inom övrig diagnostik och strålskydd. I och med installationen av PET/CT kommer du också att 

vara engagerad i drifttagandet av denna, införandet av nya metoder samt kvalitetssäkring. Du kommer att arbeta i nära 

samverkan med avdelningens sjukhusfysiker, röntgensjuksköterskor och ingenjörer men också med sköterskor och läkare 

inom Bild- och Funktionsmedicin. 

 

Kvalifikationer 

Du som söker tjänsten är legitimerad sjukhusfysiker. Vi ser att du är en person som tillför en positiv anda i gruppen genom 

att bidra med din kunskap och ditt engagemang. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga. 

Yrkeserfarenhet från nukleärmedicin och övrig bildgivande diagnostik är meriterande, liksom specialistregistrering och 

forskarutbildning. B-körkort är önskvärt. 

 

Anställningens omfattning 

Anställningsform: Tillsvidareanställning  

Omfattning: Heltid  

Tillträde till tjänsten den 1 januari 2015 eller enligt överenskommelse.  

 

Ansökan 

Ansök senast: 2014-11-28  



Referensnummer: MSC 12/14  

Välkommen att söka genom att:  

 Göra en digital ansökan via denna länk.  

Anställning 

Antal annonserade arbetstillfällen: 1 

 

Kontakt 

Kontaktpersoner  

Sara Olsson, avdelningschef MF, tel 0470-58 76 37  

Ulrika Sandberg, Verksamhetschef, tel 0470-58 76 24  

Facklig företrädare  

Henrik Bertilsson, Naturvetarna, tel 0470-58 76 17  

Övrigt 

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här 

annonsen.  

 

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Offentliga jobbs telefonsupport på tel 0771-704 704.  

 

http://www.ltkronoberg.se/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb1/

