Chefsfysiker till Danderyds sjukhus
Sjukhuset söker en chefsfysiker som kan vara med och utveckla Sjukhusfysik i en spännande
framtid!
Danderyds sjukhus byggs ut och moderniseras med en ny akutvårdsbyggnad som utöver
akutmottagning kommer att inrymma operation, hjärtintervention och intensivvård. Som stöd
till dessa verksamheter får den nya byggnaden även en helt ny röntgenavdelning. Byggnaden
ska stå klar 2019 och nu planeras installation och driftsättning av radiologisk utrustning och
informationssystem där chefsfysikern kommer att ha en viktig roll.
Sjukhusfysik är en självständig enhet under verksamhetsområdet Radiologi där även Röntgen
och Nuklearmedicin ingår. På Röntgenavdelningen utförs varje år ca 100 000 undersökningar
och vi har modaliteterna MRT, DT, konventionell röntgen, angiografi och ultraljud.
Enheten Sjukhusfysik har fem sjukhusfysiker varav tre är specialister och två genomför sin
ST. Sjukhusfysik har också ansvar för externa uppdrag som utbildning vid Karolinska
Institutet och sjukhusfysiktjänster åt externa vårdgivare.
Arbetsuppgifter:
Utöver sedvanliga arbetsuppgifter för en sjukhusfysiker kommer du att leda en grupp
kompetenta sjukhusfysiker med vana att jobba självständigt. Som chefsfysiker har du ett
samlat ansvar för medarbetare, ekonomi och arbetsmiljö.
Chefsfysikern har uppdrag från sjukhuset VD att utöva tillsyn över strålskyddsorganisation
och strålskyddsarbete vid Danderyds sjukhus. Implementering av nya föreskrifter och
utveckling av ledningssystem för strålsäkerhet kommer att vara prioriterade uppgifter.
Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp, sjukhusets strålskyddskommitté och
landstingets centrala strålskyddskommitté. Vidare ska du följa upp strålskyddet vid övriga
verksamhetsområden samt hos externa kunder. I samarbete med ledningen för Medicinsk
teknik och verksamhetsföreträdare följer du upp funktion, prestanda och utvecklingspotential
för radiologisk utrustning.
Kvalifikationer:
Vi söker dig som är svensklegitimerad sjukhusfysiker med mångårig erfarenhet av arbete
inom sjukhusfysik. Erfarenhet av ledarskap och organisation är meriterande liksom
specialistkompetens i sjukhusfysik med inriktning mot MRT, nuklearmedicin eller röntgen.
Språkkunskap i svenska, lägst nivå C1, är ett krav.
Personliga egenskaper:
Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet. I ditt ledarskap har du förmåga att
organisera och utveckla samarbete, såväl inom teamet som med interna och externa
kontaktpersoner. Vidare har du en god strategisk och analytisk förmåga. Du har också en
förmåga att entusiasmera och leda dina medarbetare i arbetet mot gemensamma mål. Du ska
kunna uttrycka dig väl i tal och skrift och vara tydlig i din kommunikation. Slutligen har du
också en drivkraft som gör att du kan driva förändrings- och utvecklingsarbete.

Anställningsform:
Tillsvidare 40 h/v. Tillträde enligt överenskommelse. Danderyds Sjukhus AB tillämpar
tidsbegränsat chefsförordnande. Förordnandet kombineras med en tillsvidareanställning i den
egna professionen.
Information om tjänsten lämnas av:
Chefsfysiker Jerker Edén Strindberg
tel: 08-123 583 32
Fackliga företrädare:
Naturvetarna Tove Öhrman
Tel: 08-123 561 49
Sista ansökningsdatum: 2017-10-01

Välkommen med din ansökan!

