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Verksamhetschef Radiofysik

Verksamhetschef till Radiofysik

Arbetsplatsbeskrivning

Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancervård, CKOC, bedriver länsövergripande sjukvård i Östergötland samt
högspecialiserad vård för sydöstra sjukvårdsregionen. Inom CKOC bedrivs verksamhet inom ortopedi, kirurgi, urologi,
onkologi, hematologi, lungmedicin samt medicinsk strålningsfysik. CKOC har även i uppdrag att bedriva och stimulera till
forskning, utveckling och utbildning. Universitetssjukhuset har ett nära samarbete med Linköpings Universitet. Linköping
är en expansiv stad som har många verksamheter och företag kopplade till Universitetet. Det geografiskt centrala läget i
Sverige gör att Linköping är lätt att ta sig till antingen med bil, tåg eller flyg. 

Radiofysikavdelningen bedriver klinisk verksamhet och FoUU inom områdena strålningsfysik, strålskydd och radiofarmaci
för Region Östergötlands strålningsdiagnostiska- (röntgen, MR och nuklearmedicin/PET) och strålningsterapeutiska
verksamhet (onkologi). Avdelningen består av närmare 25 sjukhusfysiker, MR-fysiker, strålskyddsfysiker, radiokemister
och ingenjörer.  Strålskyddsverksamheten syftar till optimal användning av strålning inom sjukvården, dvs. att inom
strålningsdiagnostiken välja rätt teknik och utrustning för bästa diagnostiska kvalitet till lägsta möjliga dos, samt inom
strålterapin med rätt teknik och utrustning säkerställa optimal dos till behandlingsområdet med hänsyn tagen till
strålkänsliga organ. Verksamheten innebär ett ansvar för befolkningens och medarbetares hälsa med ett perspektiv i nutid
och framtid.

 Arbetsbeskrivning

Som verksamhetschef har du personalansvar samt leder utifrån ett processorienterat arbetssätt vilket innebär att ansvara
för verksamhetsutveckling, ekonomi, kvalitet, patientsäkerhet, kompetensförsörjning samt arbetsmiljö. Din uppgift är även
att stimulera till fortsatt forskning och utveckling inom området sjukhusfysik. Du ingår i centrums ledningsgrupp och som
verksamhetschef samverkar du även i hög utsträckning med andra verksamheter både inom och utanför Region
Östergötland. 

Utbildning och erfarenhet

Du är fysiker eller ingenjör alternativt har annan relevant högskoleexamen. Tidigare erfarenhet av ledarskap samt
genomgången ledarskapsutbildning är meriterande. Du bör ha god förståelse för och bred erfarenhet av
verksamhetsområdet. Det är också viktigt att du har en förankring inom forskning till exempel med en akademisk
meritering. 

Personliga egenskaper

Stor vikt läggs vid dina personliga ledaregenskaper. Du har god förmåga att samarbeta samt skapa engagemang och
delaktighet i arbetsgruppen. I ditt ledarskap arbetar du mot uppställda och nya mål utifrån patientfokus, ständiga
förbättringar och effektiviseringar. Du inspirerar, tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat samt har en god
förmåga att organisera, strukturera och strategiskt långsiktigt bedriva verksamheten. Dessutom har du god förmåga att
uttrycka dig såväl skriftligt som muntligt på både svenska och engelska. 

Anställning och information

Uppdraget som verksamhetschef är ett tidsbegränsat chefsförordnande. I grunden har du en tillsvidareanställning i Region



Östergötland inom din grundprofession.

Sista ansökningsdag är 2016-02-10. 

Upplysningar om tjänsten lämnas av:

Ann Josefsson, centrumchef CKOC, 010-1033182, ann.josefsson@regionostergotland.se[NUL1] 
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