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

Avdelingssykepleier ved ortopedisk poliklinikk
Vi har ledig fast 100 % stilling som avdelingssykepleier ved ortopedisk poliklinikk.
Poliklinikken har nylig vært gjennom en omorganisering hvor avdelingen har blitt delt, og vi har
derfor behov for en ny avdelingssykepleier ved ortopedisk poliklinikk. Avdelingssykepleier inngår i
ledergruppen til avdelingssjefen for sengeavdelingen. Ortopedisk poliklinikk har 7 sykepleiere i 5,9
årsverk, og avdelingen har ca. 19.000 ortopediske polikliniske konsultasjoner i året.
Arbeidsoppgaver:
 Personal- og fagansvar
 Sikre og bidra til god ressursutnyttelse
 Kontinuerlig forbedring av tjenesten
 Sikre godt tverrfaglig samarbeid
 Delta i daglig drift
Kvalifikasjoner:
 Ledererfaring og/eller lederutdannelse vektlegges
 Sykepleier med minst 2 års relevant klinisk erfaring
 Mål – og resultatorientert
 Meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerevner
 Evne til å jobbe systematisk og selvstendig
 Gode IT – og systemkunnskaper
 Evne til å motivere medarbeidere
 Fleksibel og endringsvillig
Vi tilbyr:
 En spennende og lærerik jobb på et attraktivt sykehus i utvikling
 Mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon, faglig og personlig utvikling
 Høyt faglig nivå
 Et hyggelig arbeidsmiljø
 Faglig og engasjerte medarbeidere

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt klinikksjef Kjetil Nerhus på
telefon: 934 09 934 eller på e-post: kjetil.nerhus@mhh.no

Søknad med vedlagt CV og attester sendes snarest til postmottak@mhh.no innen 15.08.18
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