Läkarchef i delat ledarskap Kvinnokliniken
NU-sjukvården, Område III, Kvinnoklinik

NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns
på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets
upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 500 medarbetare som varje
dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder
en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.

Läkarchef/Enhetschef Kvinnokliniken
Vi söker en chef som med engagemang och vilja att förvalta och utveckla enheten i enlighet med Västra
Götalandsregionens chefskriterier och som vill ingå i ett delat ledarskap.
I ett delat ledarskap ansvarar du tillsammans med en kollega för läkargruppens arbetsmiljö. Personal-,
verksamhets- och ekonomiansvar ingår i tjänsten.
Läkargruppen består av totalt ca 35 medarbetare. Du ansvarar för att tillvarata och utveckla
medarbetarnas kompetens, samt främja ett gott samarbetsklimat inom kliniken och gentemot omvärlden.
Som läkarchef är du direkt underställd verksamhetschefen i linjeorganisationen och ingår i
verksamhetens ledningsgrupp.

Kvalifikationer
Vi söker en specialistläkare inom gynekologi och obstetrik med ett intresse för ledarskap och
ledarskapsfrågor. Du bör ha ett starkt intresse för verksamhetsutveckling och kvalitetsfrågor. Det är
meriterande om du har erfarenhet av ledningsarbete.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Övrigt
Din tjänst kommer att att vara 50% kliniskt arbete på kliniken samt 50% läkarchefsuppgifter. Till din
hjälp har du även ett administrativt stöd.

Välkommen med din ansökan!

Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälsooch 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.
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-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och
rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra

Götalandsregionen har upphandlade avtal.
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