Klinikchef till Specialisttandvården Gävle
sjukhus

Om arbetsplatsen
Vill du jobba hälsofrämjande med människor i alla åldrar, i en organisation som tar tillvara på både kunskap och ambition?
Lockas du av möjligheten att få jobba brett, med stora möjligheter till vidareutveckling? Då kan detta vara din nästa
utmaning! Specialisttandvården Gävle sjukhus söker nu en klinikchef.
Folktandvården Gävleborg har två specialistkliniker i Gävle, där specialisttandvården är uppdelad mellan
Specialisttandvården Gävle sjukhus och Specialisttandvården ortodonti/pedodonti. Tjänsten är belägen på Gävle sjukhus,
där det idag jobbar ca 60 medarbetare. Specialisttandvården Gävle sjukhus har ambitionen att ligga i framkant, vi växer
och utvecklas med ett brett kliniskt samarbete mellan specialister och allmäntandvård för att bedriva en hälsofrämjande
tandvård. Hos oss finns en bred kompetens samlad med specialister inom orofacial medicin, protetik, käkkirurgi, röntgen,
bettfysiologi, endodonti samt parodontologi. Vi har ett tandtekniskt laboratorium och en egen sterilcentral. Vi samarbetar
också fortlöpande med avdelningarna för ortodonti och pedodonti genom specialistronder. ST-utbildning bedrivs för
närvarande inom käkkirurgi, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi och pedodonti.
Specialisttandvården har en central funktion i Regionens kompetensutveckling med fokus på den kliniska verksamheten,
teknikutveckling och forskning i framkant. Du möter en positiv och respektfull attityd i en bejakande arbetsmiljö.

Arbetsuppgifter
Som klinikchef jobbar du för klinikernas helhet och överenskomna mål. Du är en ambassadör för Folktandvården, delar vår
värdegrund och verksamhetsidé och verkar aktivt utifrån de verksamhetsstrategier som Folktandvården valt. Du jobbar för
att utveckla verksamheterna och teamarbetet som präglar vårt arbetssätt. Hos oss är det viktigt med en aktiv samverkan
mellan avdelningarna i ett nära samarbete med våra remittenter och andra vårdgivare.
I uppdraget ingår helhetsansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi samt att till viss del arbeta kliniskt. Till din hjälp
har du tre teamchefer som verkar på daglig basis och hanterar bemannings- och medarbetarfrågor, men du har även en
odontologisk ledningsgrupp med ämnesansvariga specialisttandläkare. Du rapporterar till bolagets VD.

Kvalifikationer
Vi söker en tandläkare med legitimation godkänd av Socialstyrelsen. Är du specialisttandläkare med godkänd legitimation
eller disputerad, är det meriterande med tanke på den forskning som bedrivs på kliniken.
Du är en kvalitets- och resultatinriktad ledare med god förmåga att på ett lyhört sätt engagera och skapa förtroende i
verksamheten. Du ser till helheten och har en lösningsorienterad inställning till utmaningar. Du har en stor kommunikativ
förmåga och kan beskrivas som en modig person med integritet och förmåga att lyfta andra i ditt ledarskap. Du har ett
intresse av att arbeta nära verksamheten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillsvidareanställning med tidsbegränsat chefsskap
Tillträde enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande.

Ansökan
Ansök senast: 2022-05-15
Referensnummer: A1113463
Välkommen att söka genom att:
Göra en digital ansökan via denna länk.

Lön
Löneform: Månadslön

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: 1
Arbetstid: Schema
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Övrigt
Folktandvården Gävleborg är ett regionägt bolag och ett av de fem största tandvårdsföretagen i Sverige. Här jobbar ca 450
medarbetare på 14 orter med 18 allmäntandvårdskliniker. Hos oss finns specialister i protetik, parodontologi, käkkirurgi,
ortodonti, pedodonti, bettfysiologi, endodonti, orofacial medicin samt odontologisk radiologi. Drygt 50% av regionens vuxna
invånare och 95% av barnen och ungdomarna väljer att komma till våra kliniker. Omsättning 2020 var 385 mkr.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Folktandvården Gävleborg AB samt möjliggöra god kommunikation med våra
sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken i annonsen och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer: Folktandvården Gävleborgs hemsida

