Distriktsläkare Norsjö hälsocentral
Om arbetsplatsen
Vi bygger en god hälsa och en bra livsmiljö i Västerbotten - vill du vara med och göra skillnad?
Vårt huvuduppdrag är hälso- och sjukvård, tandvård, habilitering, rehabilitering och
folkhälsoarbete. Regionen ansvarar också för den högspecialiserade sjukvården inom norra
sjukvårdsregionen samt för forskning, utbildning och utveckling. "Ständigt bättre – Patienten
alltid först!" är vår värdegrund och kompass när vi dagligen arbetar för en rättvis välfärd.

Regionens primärvård
Vi bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Västerbottens län och möter patienter i alla
åldrar, både i tätort och glesbygd. Med 33 hälsocentraler och sjukstugor finns vi där du finns. Vi
arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda
vård med hög kvalitet där patienten är delaktig. Vi vill att våra medarbetare ska vara delaktiga, ha
inflytande och känna stolthet över att arbeta i regionens primärvård. Viktiga utvecklingsområden
för oss är att behovsanpassa vårdutbudet och utveckla digitala tjänster. Vi ser ett stort värde i
samarbetet med andra aktörer i samhället.

Norsjö hälsocentral
Norsjö hälsocentral betjänar Norsjö kommun med ca 4100 invånare. På hälsocentralen Norsjö
arbetar ca 20 personer. Vi arbetar fortlöpande med utveckling arbetsmetoder med målen att få ett
optimalt omhändertagande samtidigt som vi uppnår en god arbetsmiljö.
Vi söker nu en distriktsläkare till Norsjö hälsocentral.

Arbetsuppgifter
På Norsjö Hälsocentral arbetar vi tillsammans. Vår arbetsmodell bygger på hörnstenarna uppdrag, arbetsmiljö, patientsäkerhet, med ett teambaserat diagnosansvar. Teamet ger
förutsättningar för tvärprofessionellt arbete och kontinuitet i patientkontakten. Läkaren bidrar
med en konsultativ roll i teamen, och patientmottagning utifrån ansvarsområden. Den enskilde
läkarens kompetens och önskemål tas tillvara i fördelningen av ansvarsområden. Delaktighet är
vårt ledord och vi arbetar systematiskt och utvecklar Norsjö Hälsocentral tillsammans. Vi söker
dig som vill bidra med dina erfarenheter och ditt personliga engagemang i vårt fortsatta
utvecklingsarbete.
Sedvanliga läkaruppgifter.
Jourtjänstgöring ingår.

Kvalifikationer
Vi ser helst att du är specialist inom allmänmedicin eller inom något område du anser kan tillföra
kompetens som behövs i primärvården.
Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet
Erfarenhet krävs.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde:
Snarast enligt överenskommelse.
Kontakt

Kontaktperson
Dan Thorn
Verksamhetschef
072-5372350
dan.thorn@regionvasterbotten.se

Övrigt
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför
sökande med olika bakgrund.

