Verksamhetschef till
Infektionskliniken/Venhälsan,
Södersjukhuset
Södersjukhuset - ett akutsjukhus i storstadsmiljö
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i
centrum för vår verksamhet och utgör tillsammans med de
stora folksjukdomarna Södersjukhusets specialitet.
Södersjukhuset har även Sveriges största förlossningsklinik
med omkring 7 500 förlossningar per år. Södersjukhuset har
cirka 4 700 medarbetare och till sjukhuset söker ungefär 150
000 patienter för akuta besök varje år för att få hjälp med
alltifrån benbrott till hjärtinfarkter. På Södersjukhuset bedrivs
även en omfattande klinisk forskning och utbildning. För oss är
det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med
den nära, personliga patientkontakten. Vår vision är att vara
hela livets sjukhus där vi arbetar ”för patienten - med
patienten”.
Infektionskliniken/Venhälsan är en verksamhet med närmare
100 medarbetare och har förnärvarande en
slutenvårdsavdelning med 23 vårdplatser och en
öppenvårdsenhet med infektionsmottagning med särskild
inriktning mot HIV samt en preventionsmottagning för MSM,
män som har sex med män och transpersoner. Vi har ca 1 300
slutenvårdstillfällen per år och tar emot cirka 18 000
öppenvårdsbesök per år. Under 2019 får kliniken ett utökat
uppdrag på sjukhuset med ansvar för ytterligare en
vårdavdelning med 15 isoleringsrum. Vi har ett nära samarbete
med övriga verksamhetsområden på sjukhuset med omfattande
konsultverksamhet och antibiotikaronder och leder det
sjukhusövergripande arbetet för förbättrat omhändertagande av
sepsis.
Arbetsuppgifter:
Som verksamhetschef på Infektionskliniken/Venhälsan har Du
det medicinska ledningsansvaret, personalansvar och ansvar för
produktion och ekonomi. Infektionskliniken/Venhälsan ingår
som en av sju kliniker/enheter i verksamhetsområde
Specialistvård. Som verksamhetschef är du direkt underställd
verksamhetsområdeschefen på verksamhetsområde
Specialistvård och ingår i specialistvårdens ledningsgrupp där
du får arbeta med att utveckla verksamhetsområdet som helhet.
Anställningsform:
Uppdraget som chef är ett tidsbegränsat förordnande och kan
kombineras med en tillsvidareanställning som specialistläkare.

Kvalifikationer:
Vi söker en ledare som
• har en akademisk utbildning inom hälso- och sjukvård och ett
starkt intresse för ledarskap. Det är meriterande om du har
specialistutbildning och/eller erfarenhet inom området
infektionssjukdomar.
• har förmåga att formulera konkreta mål och leda
verksamheten till hög måluppfyllelse
• vill leda och stimulera till utveckling och förbättring av
infektionsverksamheten på Södersjukhuset
• tillvaratar och utvecklar medarbetarnas kunskaper,
erfarenheter och initiativkraft
• skapar bra förutsättningar för god arbetsmiljö och arbetsglädje
• samverkar, kommunicerar och skapar goda relationer såväl
internt som externt
• har ett intresse och engagemang för undervisning och
forskning. Det är meriterande om Du är disputerad och har
vana att leda.
• har kännedom och förståelse för HBTQ-frågor
Personliga egenskaper:
Vi lägger stor vikt vid Din förmåga att kunna arbeta
verksamhetsutvecklande med patienten i fokus i linje med
Södersjukhusets värdegrund. Stor vikt kommer att läggas vid
personlig lämplighet.
Vi erbjuder Dig ett spännande arbete i en föränderlig
organisation! Sista ansökningsdatum: 2018-09-09
Information om tjänsten lämnas av:
Verksamhetsområdeschef Anna Gerber Ekblom
tel:08-616 20 28 alt. 070-572 97 32
HR Specialist Christina Otterstam
tel:08-616 18 27
Fackliga företrädare:
Läkarförbundet/SACO Läkarförbundet/SACO
tel:08-616 10 00
LUS-information
För ansökan, fyll i dina kontaktuppgifter digitalt och skicka in
följande bestyrkta handlingar i ett exemplar
via post till verksamhetsområdets personalspecialist:
- Meritförteckning för läkare
- Bevis på specialistkompetens från Socialstyrelsen
- Ev bevis på medicine licentiat/doktorsexamen
- Publikationsförteckning

Meritförteckning för läkare hittar du i höger kolumn på vår
hemsida www.sodersjukhuset.se/jobb

