Empatisk – Engagerad – Kompetent

Verksamhetschef till Vårdcentralen Aroma i Vetlanda
Har du ett stort intresse för ledarskap och förmågan att engagera och motivera din personal?
Är din syn på arbete synonymt med hög kvalitet och god service? Då ser vi fram emot att
lära känna dig!
Vad erbjuds du?
Att få arbeta tillsammans med engagerade, kompetenta och härliga medarbetare i en
verksamhet som bedrivs med hög kvalitet. Tillsammans och i ett tillåtande och öppet klimat
arbetar vi, ledning och medarbetare för ständig förbättring och utveckling av verksamheten.
Verksamheten har en god bemanning inom samtliga professioner och totalt 55 anställda.
Antalet listade patienter är 10 200. Verksamheten finns i fräscha och moderna lokaler
centralt i Vetlanda.
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamheten. Du arbetar med
övergripande planering, verksamhetsutveckling, budgetering och uppföljning av kvalitet,
ekonomiskt utfall m.m. Du ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med Vårdval i
Region Jönköpings län.
I rollen som Verksamhetschef ingår du i en lokal ledningsgrupp tillsammans med
sektionschefer från samtliga delar av verksamheten. Vidare ingår du i en regionsgrupp med
verksamhetschefskollegor i Region Syd och rapporterar till regionchefen.

Vem söker vi?
Vi söker dig som är yrkesutbildad inom vården och gärna med erfarenhet av primärvård i
Region Jönköping. Du är trygg i din profession och har stort intresse för arbetsledning och
utveckling. Ditt ledarskap grundar sig i att skapa engagemang och arbetsglädje och du har
tidigare erfarenhet av att arbeta med personal på individ- och gruppnivå. Vi ser gärna att du
har erfarenhet av budgetarbete och ekonomiska uppföljningar.
Som person är du empatisk, engagerad och kompetent. Du är flexibel, positiv och van vid att
ta egna initiativ och eget ansvar men även lyhörd och reflekterande. Uppdraget kräver hög
social kompetens och god samarbetsförmåga, god struktur och förmåga att prioritera. För att
vara framgångsrik i rollen söker vi dig som är lösningsfokuserad och intresserad av att, med
hjälp av din kreativitet, se möjligheter i olika situationer.
Anställning och ansökan:
Tillsvidareanställning 100 % tjänstgöring, med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt
överenskommelse. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan därför komma att tillsättas före
sista ansökningsdag.
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Regionchef, Rafal Nowakowski, rafal.nowakowski@lideta.se alt. 0721-71 69 86
HR-Ansvarig, Emelie Hägerström, emelie.hagerstrom@lideta.se alt. 0709-70 51 85
Varmt välkommen med din ansökan!
För mer information om oss besök gärna vår hemsida: https://www.vardcentralenaroma.se/
Lideta Hälsovård
Adress: Gasverksgatan 9
Postnummer: 252 25 Helsingborg
Organisationsnummer: 559037-4699
Telefon: 042-453 04 90

http://www.lideta.se

1

