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AT
Är du en av de medarbetare vi söker?
Vill du:

arbeta i ett trivsamt gäng?
slippa tunga, ensamma nattjourer?
ha lättillgänglig handledning?
ta del av ett fullödigt utbildningsprogram?
slippa de vassa armbågarna?
kunna göra din stämma hörd?
arbeta där bemanningen är god?
kunna avancera inom en storförvaltning?
få hjälp att växa i läkarrocken?
bo i en liten, charmig stad vid havet?
göra AT med bibehållen livskvalitet?

Stämmer verkligen detta? Kontakta våra nuvarande AT-läkare,
Torbjörn Arnlund och Christina Gyllenstolpe och hör er för, te-
lefon: se nedan.

Intresserad? Ring Jan Ryde, studierektor Härnösand. Tel 0611-
84000 vx.
Blocken börjar den 1 februari år 2000.
Övriga upplysningar via personalsekreterare Marie-Louise Les-
tander, tel 060-181044. Facklig företrädare Anders Norberg,
tel 060-46400.
Välkommen med din ansökan samt meritförteckning och övri-
ga handlingar du önskar åberopa märkt med ref nr L 283 senast
onsdag 1 december 1999till Länssjukhuset Sundsvall– Härnö-
sand, Personalavdelningen, 85186 Sundsvall.

Länssjukhuset Sundsvall–Härnösand

Överläkare
till kirur gklinik en

Länssjukhuset har ett primärt upptagningsområde på 150000
invånare. Kliniken bemannas med 13 kirurgspecialister, 5 ST-
läkare och 2 onkologer. Den urologiska verksamheten är sepa-
rerad  till en egen klinik. Vi bedriver allmän kirurgi för det pri-
mära upptagningsområdet och högspecialiserad kirurgi för lä-
net inom allmän thorax, kärl och onkologisk kirurgi.

I Härnösand finns specialistmottagning och dagvårdsverksam-
het.

Arbetet bedrivs i profilerade team. Vi behöver tillskott av över-
läkare i bröst-endokrin kirurgi, övre GI-kirurgi och nedre GI-
kirurgi.

Sundsvall är en lagom stor stad, som erbjuder ett rikt kulturliv,
goda kommunikationer, en vacker natur och ett omväxlande fri-
luftsliv.

Sjukvårdsförvaltningen medverkar vid anskaffande av bostad.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta klinik-
chef Jan-Olov Svensson, tel 060-181000 vx, eller personal-
sekreterare Marie-Louise Lestander, tel 060-181044. Facklig
företrädare Jonas Wallvik, tel 060-181000 vx.

Välkommen med din ansökan, inklusive löneanspråk, styrkt
meritförteckning och övriga handlingar du vill åberopa samt
märkt med ref nr L282 senast onsdag 1 december 1999 till
Länssjukhuset Sundsvall–Härnösand, Personalavdelningen,
85186 Sundsvall.


