Martina Hansens Hospital er et spesialsykehus innen ortopedisk kirurgi, revmatologi og revmakirurgi. Vi har
driftsavtale med Helse Sør-Øst som har primært behandlingsansvar for pasienter fra Akershus fylke, og mottar
pasienter fra hele landet i samsvar med fritt behandlingsvalg. Vi er et av landets ledende sykehus innen elektiv
ortopedi og er nest størst på revmatologiske behandlinger. Sykehuset ligger sentralt i Bærum kommune i rolige
og landlige omgivelser, som nærmeste nabo til Bærum sykehus. Se vår hjemmeside: www.mhh.no

STILLING SOM AVDELINGSSJEF ved anestesi- og postoperativ
avdeling, Ortopedisk klinikk.
Ortopedisk klinikk har ledig stilling som avdelingssjef for anestesi og postoperativ avdeling.
Avdelingen har 25 medarbeidere, i hovedsak anestesi og intensivsykepleiere.
Ortopedisk klinikk består i tillegg til anestesi- og postoperativ avdeling av en sengeavdeling,
operasjonsavdeling, anestesileger og ortopediske kirurger samt fysioterapi/ ergoterapi/ sosionom og
røntgenavdeling. Operasjonsavdelingen har 7 moderne operasjonsstuer hvor det utføres ca. 4.500
elektive ortopediske inngrep pr. år. Avdelingen har gruppe 1 status i ortopedisk kirurgi.
Vi søker etter en tydelig leder med initiativ, handlekraft og gjennomføringsevne som tenker helhet
og har gode samarbeidsevner. Det er utarbeidet funksjonsbeskrivelse for stillingen. Martina Hansens
hospital er under omstilling og endringer kan påregnes.
Avdelingssjefen rapporterer til klinikksjef for Ortopedisk klinikk og inngår i dennes ledergruppe.
Kvalifikasjoner
 Sykepleier med videreutdanning i anestesi
 Det er ønskelig med erfaring i personalledelse
 Evne til å utvikle et godt og forsvarlig arbeidsmiljø
 Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr






Spennende arbeidsoppgaver med å drifte og videreutvikle avdelingen, klinikken og
Hospitalet.
Faglig dyktige medarbeidere
Å være del av klinikkens ledergruppe
Tilsetting på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og
reglement
Lønn etter avtale

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt klinikksjef Kjetil Nerhus, mobil: 934 09 934, e-mail:
kjetil.nerhus@mhh.no.
Søknad vedlagt CV og attester sendes postmottak@mhh.no eller til Martina Hansens Hospital,
Postboks 823, 1306 Sandvika.
Søknadsfrist: 18. mars 2018
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