
Överläkare/specialistläkare inom gynekologi till 

Kvinnokliniken Halmstad 
 

Hallands Sjukhus Halmstad 

 

Om arbetsplatsen 
 

Kvinnokliniken på Hallands sjukhus är förlagd både i Varberg och Halmstad med liknande omfattning av 

såväl förlossningsvård som gynekologisk öppen- och slutenvård av hög kvalitet. Som läkare på 

Kvinnokliniken, Hallands sjukhus arbetar man också inom kvinnohälsovård med mödravård. Hallands 

sjukhus satsar på sina chefer och ledningsgrupper med såväl grupputveckling som utveckling på 

individuell nivå. 

 

Kvinnokliniken Halland har ca 4 000 förlossningar per år jämnt fördelat mellan Halmstad och Varberg. 

Inom Gynekologin har vi likvärdig verksamhet med tanke på operation, robotkirurgi, onkologisk 

verksamhet samt vanlig mottagningsverksamhet. Vårdavdelning med både elektiv och akut vård finns på 

båda orterna. 

 

Vi ser nu fram emot att få välkomna en Överläkare/specialistläkare inom gynekologi till oss med 

förmåga att stötta och inspirera till nya fantastiska insatser inom kvinnosjukvården! 

 

Om arbetet 
 

Sedvanliga arbetsuppgifter som specialistläkare inom Gynekologi/Obstetrik. 

Anställningen är på Kvinnokliniken Hallands sjukhus med placering Halmstad. 

 

Kvalifikationer 
 

Vi söker dig som är specialist inom gynekologi/obstetrik. Vi ser gärna att du har lång erfarenhet och 

bakjourskompetens. Erfarenhet inom bäckenbottenkirurgi, prolaps- och inkontinenskirurgi är 

meriterande. 

 

Du arbetar självständigt och tar initiativ i ditt arbete, samtidigt som du har förmågan att samarbeta. Du är 

mån om att alltid leverera vård av högsta kvalitet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

 

För att säkerställa en god och säker kommunikation med kollegor, patienter/kunder och övriga kontakter 

ställer vi krav på goda kunskaper i svenska språket, tal som skrift, motsvarande nivå C1. Behärskar du 

andra språk än svenska är detta meriterande. 

 

Varmt välkommen med din ansökan! 

 

Om Region Halland 

Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 

olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och 

utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som 

näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är ”Halland – bästa livsplatsen” och med det menar vi att 

Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra 

bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! 

Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del 

av Region Hallands värdegrund. 

Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. 

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: 

Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt 

försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning 

Anställningens omfattning Heltid 

Tillträde Enligt överenskommelse 

Löneform Månadslön 



Antal lediga befattningar 1 

Sysselsättningsgrad 100% 

Ort Halmstad 

Län Hallands län 

Land Sverige 

Ref. nr. 2021/380 

Kontakt Åsa Johansson, läkarchef 035-13 66 79 

Facklig företrädare Eva Nordberg, Hallands läkarförening 035-13 66 23 

Publicerat 2021-04-19 

Sista ansökningsdag 2021-05-17 

Länk till annons http://regionhalland.varbi.com/what:job/jobID:396679/ 


