
Allmänspecialist 
till Sätila Vårdcentral
Vill du arbeta på en mindre vårdcentral med genuint engagemang och intresse för sina 
patienter och för arbetsmiljön?

Om oss
Hos oss prioriterar vi kontinuitet i hela vårdkedjan och jobbar med ständiga förbättringar och utvecklingar 
i vårt arbetssätt. Vi är indelade i team med läkare, distriktssjuksköterska och sjuksköterska som tillsam-
mans ser till helheten runt patienten. Du har flera specialistläkarkollegor samt ST och AT läkare som kolle-
gor. I läkarkollegiet finns ett upparbetat arbetssätt som bygger på kvalitet, utveckling prestigelöshet.
Vi har välutbildade och erfarna distriktssjuksköterskor på BVC, inom diabetes och Astma/KOL/Allergi. Vårt 
psykosociala team består av FMA läkare, vårdsamordnare, rehab koordinator, sjuksköterska, fysioterapeut 
och arbetsterapeut. Som komplement till det har vi psykiatrisjuksköterska, beteendevetare och psykolog. 
Gemensamt delar vi kunskap och erfarenhet och det kollegiala intresset för samarbete är stort.

Driftform och närområde                                                                                            
Vårdcentralen ägs och drivs av Vård i Rävlanda, Sätila AB där även Rävlanda Vårdcentral ingår. Vi har ett 
nära samarbete vårdcentralerna emellan med givande synergieffekter. Till vårdcentralen hör tre SÄBO 
samt närliggande hemsjukvårdsområden. Vi har ca 6 000 listade patienter i vårt stabila närområde samt 
Apotek i samma byggnad.
Vi ligger i Marks kommun www.mark.se som gränsar till Härryda kommun www.harryda.se. Mark är en 
vacker kommun med sjöar, skogar och ängsmark samt ett aktivt lantbruk. I närheten finns skolor, kyrka 
och ett litet centrum. Från vår uteplats har vi utsikt över sjön Lygnern och det finns fina promenadområ-
den. Till Landvetter flygplats är det ca 2 mil och geografiskt är vi placerade mellan Göteborg och Borås.
Är du intresserad av att flytta hjälper vi till med boende.

Om dig 
För att trivas hos oss behöver du uppskatta teamarbete och nära kontakt med dina arbetskamrater i det 
dagliga patientarbetet, samt bredden och variationen som yrket som allmänläkare innebär. Du ser goda 
villkor och medbestämmande som förutsättningar för en välfungerande arbetsplats.
Du skall ha goda kunskaper i svenska motsvarande C1 enligt Europarådets referensram, samt ett utdrag 
ur belastnings- och misstankeregistret.

Har vi väckt din nyfikenhet? Hör av dig så berättar vi mer!

Anställningsform: Tillsvidare   Arbetstidsmått: 100 %, övriga önskemål kan diskuteras.                             
Tillträde: Enligt överenskommelse.  Sista ansökningsdag: 201012, intervjuer sker löpande
Kontakt: Cathrine Klippedahl, Verksamhetschef • cathrine.klippedahl@strandab.se • 0704-38 64 57
Ansökan skickas till: cathrine.klippedahl@strandab.se
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