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Søk på stillingen

Lege ved Lillehammer interkommunale legevakt (100% stilling)

Vil du være med å utvikle Lillehammer Interkommunale Legevakt?

Legevakta har nye lokaler som ligger i tilknytning til Lillehammer sykehus. Vi er her for innbyggere fra
Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, nordre Ringsaker, Sør og Nord-Fron kommune. Nedslagsfeltet er på
68 000 innbyggere. I tillegg har vi  mange turister, tilreisende og hyttefolk.  Lillehammer kommune er i
gang med et prosjekt der vi i første fase skal etablere døgnåpen legevakt og legevaktsbil. I neste fase av
prosjektet vil vi utvikle samarbeidet både opp mot sykehuset, prehospitale tjenester, og vi vil jobbe for
sømløse overganger mellom de kommunale tjenestene. Målet er integrerte helsetjenester for innbyggerne
våre. Vi søker etter en lege som ønsker å delta inn i dette arbeidet sammen med oss og i etablering av
døgnåpen legevakt og legevaktbil.

Minimumskravet for å få jobb hos oss er at du i tillegg til å ha nødvendig formalkompetanse for å jobbe på
legevakt, er interessert i legevaktsarbeid og har lyst til å jobbe hos oss. Du må like å jobbe i tverrfaglig
team, hvor vi sammen blir best.

Vi gjør fortløpende ansettelser dersom det blir flere ledige stillinger. 
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Arbeidsoppgaver

Konsultasjoner
Sykebesøk
Telefonkonsultasjoner
Delta inn i vaktturnus ved legevakta
Samarbeid med andre i og utenfor egen avdeling
Delta inn i arbeidsgruppe i prosjekt, og ansvar for å drive prosjektet fremover i samarbeid med
arbeidsgruppa.

https://candidate.webcruiter.com/cv?advertid=4539466807&language=nb&link_source_id=0


Bruksvilkår  Tilgjengelighetserklæring Webcruiter

Kvalifikasjoner

Du har norsk autorisasjon som lege med refusjonsrett
Du har fullført LIS 1-tjeneste
Fortinnsvis spesialist i allmennmedisin eller akuttmedisin, andre spesialiteter kan også søke.
Du må oppfylle akuttmedisinforskriften § 7
Du må inneha førerkort klasse B
Gode norskkunnskaper
Erfaring fra legevakt er en fordel 

Personlige egenskaper

Gode kommunikasjonsferdigheter
Tar initiativ og er selvstendig
Positiv og evne til nytenkning
Du er fleksibel
Du er engasjert og brenner for legevaktsarbeid
Gode samarbeidsevner og interesse for tverrfaglig samarbeid
Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

Lønn etter avtale
Vi tilrettelegger for ALIS avtale og individuelt utdanningsløp
Faglig oppdatering og videreutvikling
Faglig fellesskap og gode kollegaer
Du får en viktig rolle inn i prosjekt der videreutvikling av legevakta er sentral

 Åpne veibeskrivelse

 Kontaktinformasjon

Camilla Møllerløkken Østensen
Tjenesteområdeleder

 45433522

 

Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn,

funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn.  Ansettelsen skjer for øvrig på

de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge

Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om

konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte

kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med

ved et eventuelt intervju.

Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i  Lillehammer-regionen, og se

andre jobbmuligheter,  trykk her

http://maps.google.com/maps?&z=14&mrt=yp&t=m&q=61.116745359705,10.463061187981
http://maps.google.com/maps?&z=14&mrt=yp&t=m&q=61.116745359705,10.463061187981
http://www.lillehammer.no/hjem.277014.no.html
http://61050500.localhost.webcruiter.com/Main/nb-no/Recruit/UserInfo/TermsAndConditions
http://61050500.localhost.webcruiter.com/Main/nb-no/Recruit/UserInfo/AsWebcruiter

