
 
 

Vill du bli Sibylleklinikens nya ST läkare? 
 
 
Om Sibyllekliniken 
 
Sibyllekliniken är en anrik läkarmottagning på Östermalm i centrala 
Stockholm, vi ligger i hörnet Karlavägen och Sibyllegatan. 
 
Sibyllekliniken kännetecknas av hög kvalitet, samt personlig och tillgänglig 
vård. 
 
Förutom husläkarmottagning och specialistläkartjänster så erbjuder vi även 
våra patienter företagshälsovård och friskvård (www.sibyllekliniken.se).  
På Sibyllekliniken har vi en hög kompetens inom vaccinationer och 
resemedicin. Vi har idag ca 6 500 listade patienter. 
 
Sibyllekliniken står inför en stor utvecklingsfas alltid med kvalitet samt 
personlig och tillgänglig vård i fokus. 
 
Hos oss kommer du att ha handledning av erfarna kollegor och vara delaktig i 
vår utveckling och implementering av bl.a digitala plattformar och 
videolösningar, allt i en dynamisk och trevlig arbetsmiljö. Därtill skulle du 
kunna delta i jobbet mot coronapandemin. 
 
Vi söker dig med svensk läkarlegitimation som har ett gediget intresse av att 
utvecklas inom allmänmedicin och ser det goda bemötandet som ett av dina 
viktigaste verktyg i patientmötet och i mötet med dina kollegor. 
 
Välkommen med din ansökan till: 
 
Läkarhuset Sibyllegatan AB 
Att Ron Liebkind och Helena Jonsson 
Karlavägen 56 
114 49 Stockholm 
 
helena.jonsson@sibyllekliniken.com  

Vill du bli Sibylleklinikens nya specialistläkare?

Om Sibyllekliniken

Sibyllekliniken är en anrik läkarmottagning på Östermalm i centrala Stockholm, vi ligger i 
hörnet Karlavägen och Sibyllegatan. 

Sibyllekliniken kännetecknas av hög kvalitet, samt personlig och tillgänglig vård. 

Förutom husläkarmottagning och specialistläkartjänster så erbjuder vi även våra patienter 
företagshälsovård och friskvård (www.sibyllekliniken.se). På Sibyllekliniken har vi en hög 
kompetens inom vaccinationer och resemedicin. På vår husläkarmottagning har vi idag  
ca. 6 500 listade patienter.

Sibyllekliniken står inför en stor utvecklingsfas, alltid med kvalitet samt personlig och 
tillgänglig vård i fokus. Du kommer att arbeta med erfarna kollegor och vara delaktig i vår 
utveckling av modern husläkarverksamhet, allt i en dynamisk och trevlig arbetsmiljö. 

• Vi söker dig med svensk läkarlegitimation och som är specialist inom allmänmedicin
•  Du har stort engagemang i ditt arbete och ser det goda bemötandet som ett av dina  

viktiga verktyg i patientmötet och i mötet med dina kollegor
• Du är positiv, strukturerad och värnar om god service
• Du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga
•  Du har erfarenhet från arbete på en husläkarmottagning och dess förekommande  

arbetsuppgifter för allmänspecialister

Tjänsten är heltid, 40 timmar/vecka med arbetstid vardagar 8-17.

Välkommen med din ansökan till

Läkarhuset Sibyllekliniken
Karlavägen 56
114 49 Stockholm

cicki.bejno@sibyllekliniken.se
rliebkind@gmail.com
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