Det goda livet kan du hitta i Falköping!
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår vårdcentral?
Helst är du specialist i allmänmedicin men även dig med annan
relevant specialistutbildning.
Närhälsan Oden Vårdcentral, Falköping är en vårdcentral i stark utveckling och vi fortsätter att utveckla
mot framtidens behov. Här får du förutsättning att påverka din arbetssituation och arbetstider.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och meningsfullt arbete med kompetenta kollegor, tydligt ledarskap och utvecklingsmöjligheter.
Närhälsan Oden Vårdcentral i Falköping har ett upptagningsområde på drygt 11 700 listade patienter och
har runt 55 medarbetare. Oden ligger centralt i Falköping som är beläget mellan de två bergen Mösseberg och
Ålleberg. Vårdcentralen har läkar- och sköterskemottagning, diabetesmottagning, astma/kolmottagning, BVC, lab,
fotvård och mottagning för psykiskhälsa. Vi har även ett tilläggsuppdrag med en enhet för Barn och unga med psykisk ohälsa. I lokalerna finns också familjecentral, MVC och ungdomsmottagning. Vi har ett nära samarbete med
Närhälsans rehabenhet.
Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande är våra ledstjärnor i det vardagliga arbetet och
genomsyrar verksamhet, attityder och beteenden.
Här kan du läsa mer om Närhälsan Oden vårdcentral http://www.narhalsan.se/odenvardcentral och Falköpings Kommun http://www.falkoping.se.

Om arbetet
Specialistutbildning inom allmänmedicin eller annan specialistutbildning som är relevant för vår verksamhet
är meriterande. Läkarprofessionen är stommen i vår verksamhet, vi söker dig som vill vara med och fortsätta att
utveckla vårdcentralen, vi vill ligga i framkant och du får en viktig roll och stora möjligheter att påverka. För oss är
det viktigt med bra arbetsmiljö, rimlig arbetsbelastning och möjlighet att påverka sin arbetssituation.
Du erbjuds bra möjligheter till fortbildning enligt Närhälsans målsättning på minst 10 dagar per år. Handledning
är en prioriterad del och ingår i satsningen på att bli en utbildningsvårdcentral.

Om dig
Vi söker dig som har specialistkompetens i allmänmedicin eller likvärdig kompetens och har intresse av handledning. Du är öppen och kommunikativ. Du kan arbeta självständigt men har också god samarbetsförmåga.
För tjänsten krävs kunskaper i svenska språket motsvarande C1 enligt Europarådets referensram. Möjlighet finns
att utifrån intresse arbeta med olika inriktningar inom vårdcentralens uppdrag.

Villkor
Vi begär utdrag ur belastnings- och misstankeregistret på alla som erbjuds anställning hos oss.

Välkommen med din ansökan!
Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten, kontakta Lena Torstensson enligt nedan.

Anställningsform Tillsvidareanställning

Län Västra Götalands län

Anställningens omfattning Heltid

Land Sverige

Antal lediga befattningar 2

Kontakt Lena Torstensson, Vårdcentralchef
tel. 070-085 29 67

Sysselsättningsgrad 100%
Tillträde Enligt överenskommelse
Ort Falköping
Sista ansökningsdag 200930, Intervjuer sker
fortlöpande

Skicka in din ansökan till
lena.torstensson@vgregion.se

