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Uroterapeut till Aleris Specialistvård Nacka
På Aleris känner vi ett stort engagemang för det samhälle vi lever i och vill medverka till ett bättre, tryggare och friskare liv.
De förändringar vår bransch genomgår innebär möjligheter för oss att tänka om och tänka nytt. Det gillar vi och det är något
som vi tycker utmärker oss. Snabba beslut, flexibilitet och möjligheten att påverka och tänka i nya banor värderar vi högt.
Du också?
Om Aleris Specialistvård Nacka
Aleris Specialistvård Nacka drivs på uppdrag av Stockholms läns landsting och vi arbetar i centralt belägna lokaler med god
kommunikation strax utanför Stockholm. Verksamheten består av flera mottagningar som bedriver specialistvård och
rehabilitering med skickliga specialister inom urologi, gynekologi, ortopedi, allmänkirurgi samt är vi en av de ledande
aktörerna inom ryggkirurgi. Idag har vi även en välfungerade uroterapeutisk verksamhet med stort befintligt patientunderlag
och vi bedriver en stor operationsverksamhet, vårdavdelning samt Närakut. Tillsammans arbetar vi för att skapa en trygg,
högkvalitativ och effektiv vård.
Vi söker nu en uroterapeut till vår gynekologi och urologimottagning som vill bidra till vårt arbete.
Om arbetet och din utveckling
Som uroterapeut fyller du en viktig funktion i teamet kring patienten för att skapa en trygg och kvalitativ vård. Du har din
egen mottagning och ingår i vårt specialistteam bestående av gynekologer, urologer, kontaktsjuksköterska och
undersköterskor. Vi har vårdval inom både gynekologi och urologi.
Du får också möjlighet att utvecklas tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor på mottagningen. Vårt mål är en
arbetsmiljö som präglas av våra värderingar: omtänksamhet, professionalitet, engagemang och nytänkande. Är dessa viktiga
för dig så tror vi att du kommer att trivas hos oss.
Om dig vi söker
Som person
Vi söker dig som är trygg, noggrann och håller en hög professionell nivå i ditt yrkesutövande för att kunna ge en god och
kvalitativ omvårdnad. Som uroterapeut är du lyhörd, empatisk och anpassningsbar för att kunna identifiera och bemöta
patienternas olika vårdbehov. Vi värdesätter personliga egenskaper och söker dig som är öppen för nytänkande samt ser
positivt på att tillsammans med dina kollegor utveckla verksamheten för att kunna skapa den bästa vården.
Genom ditt engagemang, professionella förhållningssätt och din kommunikativa förmåga skapar du goda relationer med
medarbetare samt patienter och blir också en betydelsefull medarbetare för oss. Om du känner igen dig i vår beskrivning
väntar en spännande möjlighet där vi tar vara på ditt engagemang och vilja att tänka i nya banor.
Bakgrund
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom uroterapi. Det är viktigt att du har en bred
kompetens inom våra specialistområden för att kunna möta patienter som kontaktar vår mottagning. Erfarenhet av
journalsystemet TakeCare är meriterande.
Övrigt
Anställningsform: tillsvidareanställning, med 6 månaders provanställning
Tillträde: enlig överenskommelse
Individuell lönesättning
Kollektivavtal finns
Ansökan och kontakt
Vi hoppas att du tycker att det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Ansöker gör du enklast genom
att klicka på ”skicka ansökan” till höger och fylla i dina uppgifter. Sista ansökningsdag är 20170618 men i och med att vi
löpande gör urval rekommenderar vi dig att ansöka redan nu. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att
kontakta Susanne Franzon på tel 073086 93 31.
Hoppas att vi hörs!
–
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och undanber oss vänligt men bestämt
kontakt från rekryterings eller annonseringsbolag.
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