Specialistläkare (LUS) till VO Kvinnosjukvård i Lund/Malmö

Om arbetsplatsen
Gör skillnad. Varje dag.
Verksamhetsområde (VO) kvinnosjukvård har cirka 650 anställda och består av gynekologisk och obstetrisk
verksamhet. Benign gynekologisk slutenvård inklusive kirurgi bedrivs huvudsakligen i Malmö, gynekologisk
tumörkirurgi bedrivs i Lund och obstetrisk verksamhet på båda orterna. Forskning, utbildning och
utvecklingsarbete är viktiga delar i vår verksamhet.

Arbetsuppgifter
Vi ökar nu vår bemanning för att tillgodose en bättre patientsäkerhet och arbetsmiljö, då vi inför en andra
sjukhusbunden jourlinje i Lund. Vi har därför nu möjlighet att anställa flera specialistläkare inom gynekologi och
obstetrik i Lund och Malmö. Du som är intresserad av benign gynekologi, tumörkirurgi eller obstetrik är
välkommen att söka en av de utannonserade tjänsterna!
Vi har en omfattande och varierad universitets- och regionverksamhet. Du kommer att ha möjlighet att utveckla
din kompetens inom antingen avancerad benign gynekologi, tumörkirurgi eller obstetrik, samt till forskning och
utvecklingsarbete. Eftersom en stor del av vår verksamhet pågår dygnet runt ingår jourtjänstgöring som en viktig
och självklar del av tjänsten. Vi kan erbjuda dig en god arbetsmiljö dygnet runt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk läkarlegitimation och specialistkompetens inom obstetrik och gynekologi.
Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett behörighetskrav. Det kan också
innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat
på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.
Vi fäster stor vikt vid engagemang, initiativförmåga, och förmåga att bidra till ett välfungerande samarbete med
såväl kollegor som patienter.
Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort är Lund eller Malmö.

Ansökan
Ansök senast: 2018-05-31
Referensnummer: A772115
Välkommen att söka genom att:

•

Göra en digital ansökan via denna länk.

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: 3

Kontakt
Kontaktpersoner
Charlotte Hellsten, Sektionschef Benign gynekologi och tumörkirurgi 040-33 77 84
Andreas Herbst, Sektionschef Obstetrik slutenvård 040-33 20 86

Fackliga företrädare
Riffat Cheema, Malmö Läkareförening 040-33 31 20
Omar Gunnarsson, Mellersta Skånes Läkarförening 046-17 25 03

Övrigt
Förutom den elektroniska ansökan ska du scanna in vidimerad kopia på legitimation, specialistkompetensbevis,
disputation, docentur, publikationslista samt övriga handlingar som du önskar åberopa. OBS! Dessa handlingar
skickas vidare för sakkunnigbedömning därför ska de medfölja din ansökan (annars kan din ansökan ej
bedömas). Vid eventuella frågor maila till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta
beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande,
omtanke och respekt som grund för allt vi gör.
Skånes universitetssjukvård (SUS) bildades den 1 juni 2013 och består av Skånes universitetssjukhus samt av
den offentligt bedrivna primärvården i Malmö- och Lundområdet. Skånes universitetssjukhus omfattar
sjukhusverksamheterna i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Förvaltningen har drygt 13 000
medarbetare och en omsättning om drygt 14 miljarder kronor. SUS erbjuder primärvård, länssjukvård och
högspecialiserad vård, samtidigt som vi utbildar och bedriver avancerad forskning i nära samarbete med
universitet och högskolor. Vi arbetar med respekt för människan och strävar alltid efter att vara bland de bästa.
På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och
hur många som har sökt tjänsterna.
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.

