Enhetschef till verksamhetsområde
ögon, Centralsjukhuset Kristianstad

Om arbetsplatsen
Gör skillnad. Varje dag.
Verksamhetsområde (VO) ögon består av vårdval ögon och vårdval grå starr. Totalt är vi cirka 60 engagerade
medarbetare fördelat på läkare, ögonsjuksköterskor, sjuksköterskor, ortoptister, undersköterskor, medicinska sekreterare
och administratörer. Hos oss bedrivs dagverksamhet med både akut och planerad mottagning samt
beredskapsverksamhet på helgerna. Det finns en stor bredd med såväl allmän oftalmologi samt subspecialiteter inom
katarakt- och glaukomkirurgi, medicinsk retina, barnoftalmologi, neurooftalmologi och polikliniska operationer.

Arbetsuppgifter
Nu söker vi en enhetschef som vill vara en del av att leda och utveckla vår verksamhet och våra medarbetare. Du blir
närmsta chef för ögonsjuksköterskor, sjuksköterskor, ortoptister och undersköterskor, totalt cirka 25 medarbetare.
Som enhetschef arbetar du utifrån ett helhetsperspektiv med ledningsansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Du
ingår i ledningsgruppen för VO ögon med verksamhetschefen som närmsta chef samt en enhetschefskollega. Som stöd i
ditt arbete har du även stöd av HR-specialist och ekonom.
För oss är det viktigt att du arbetar verksamhetsnära med att leda, stödja, utveckla och inspirera medarbetarna för att
skapa goda förutsättningar för fortsatt utveckling både för verksamheten men även för medarbetarna i deras profession.
Region Skåne erbjuder alla chefer flertalet utbildningsinsatser för att utveckla ditt ledarskap och stärka dig i uppdraget som
chef.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en adekvat universitets- eller högskoleutbildning alternativt annan likvärdig utbildning. Meriterande är
om du har genomgått ledarskaps- eller chefsutbildning samt har praktisk erfarenhet av att leda medarbetare inom hälsooch sjukvård.
Är du utbildad inom ett legitimationsyrke är språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt
resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.
För att lyckas och trivas som enhetschef hos oss behöver du ha god förmåga och vilja att leda och motivera dina
medarbetare. Du ser det positiva i förändringsprocesser och har förmågan att förmedla detta och att entusiasmera
medarbetarna. Genom din goda kommunikativa förmåga skapar du delaktighet och förståelse för det arbete som ska
genomföras. Du är van att fatta och genomföra beslut och det är naturligt för dig att du företräder verksamheten och
arbetsgivaren, vilket bland annat innebär att du delar Regions Skånes värderingar. Du har en god samarbetsförmåga och
du leder genom att skapa engagemang och delaktighet i arbetsgruppen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig
lämplighet.
Välkommen med din ansökan!

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansök senast: 2019-08-29
Referensnummer: A892112
Välkommen att söka genom att:
Göra en digital ansökan via denna länk.

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontakt
Kontaktperson

Facklig företrädare

Lolita Jönsson, Verksamhetschef

För fackliga kontakter se under
övrigt

044-309 17 06

Övrigt
Fackliga kontakter:
Pernilla Kjellkvist, Vårdförbundet
044-30 91 700
Caroline Tenghagen, Läkarförbundet
044-309 17 00
Pia Nilsson, Kommunal
044-309 17 00
Helene Nilsson, Vision
044309 17 00
Marie Olsson, Ledarna
044-309 14 40
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta
beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och
respekt som grund för allt vi gör.
På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur
många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av
ytterligare jobbannonser.

