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 har stort fokus på innovativ, faglig og teknologisk utvikling og er landets ledende
innen elektiv ortopedi og 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 for sengeavdelingen, Ortopedisk klinikk
Ortopedisk klinikk har ledig stilling som avdelingssjef for sengeavdelingen. Avdelingssjefen rapporterer til
klinikksjef for ortopedisk klinikk og inngår i klinikksjefens ledergruppe. Avdelingssjefen har et helhetlig
personal og driftsansvar for sitt ansvarsområde.
Sengeavdelingen, som har 45 senger, har nylig vært gjennom en omorganisering hvor avdelingen har blitt delt
inn i tre seksjoner/team, og en ortopedisk poliklinikk. Hver seksjon samt poliklinikken ledes av en
seksjonsleder/ avdelingssykepleier som inngår i avdelingssjefens ledergruppe.
Ortopedisk klinikk består i tillegg til sengeavdelingen av en anestesi- og postoperativ avdeling, en
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.
Vi søker etter en tydelig leder med initiativ, handlekraft og gjennomføringsevne som tenker helhet og har gode
samarbeidsevner. Martina Hansens Hospital er under omstilling og endringer kan påregnes.
Kvalifikasjoner
 Offentlig godkjent sykepleier
 Erfaring fra lederstillinger og kjennskap til fagområde vektlegges
 Erfaring fra omstillingsprosesser
 Gode IT – og systemkunnskaper
Personlige egenskaper
 Mål – og resultatorientert
 God evne til dialog og samarbeid
 Tydelig
 Engasjert og med evne til å motivere medarbeidere
 Personlige egnethet vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr






En spennende jobb med å drifte og videreutvikle avdelingen, klinikken og Hospitalet.
Faglig dyktige og engasjerte medarbeidere
Et hyggelig arbeidsmiljø
Å være del av klinikkens ledergruppe
Lederkontrakt og lønn etter avtale

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