LEDIG
STILLING
ViGØR Rehabiliteringssykehus er ett av Norges største
Rehabiliteringssenter og har sykehusstatus innen Fysikalsk
Medisin og Rehabilitering (FMR). Vår visjon er å være ledende
innen rehabilitering. Senteret ligger naturskjønt til på toppen av
Tromsøya, 2 km fra Tromsø sentrum.
Vi leverer tjenester innen rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå for muskel/skjelettlidelser, nevrologi, revmatologi, hjerneslag,
traumer, hjerte sykdommer, etter kreftsykdom og postoperativ
oppfølging. Vi tilbyr også arbeidsrettet rehabilitering.
ViGØR deltar i spesialitetsutdanningen av leger og har
2 godkjente LIS stillinger og også aktive forskningsprosjekt.
Vi jobber tverrfaglig, og har følgende faggrupper: Legespesialister,
leger i spesialisering (LIS), fysioterapeuter, ergoterapeuter,
ernæringsfysiolog, sykepleiere, hjelpepleiere, sosionom, psykologer,
nevropsykolog, logopeder og instruktører. Vi har også
bedriftsbarnehage.
ViGØR har til sammen ca.150 ansatte fordelt på 90 årsverk.

Vi har et ledig vikariat på 6 mnd som:

Lege

Vi har ledig et 6 måneders vikariat i 100 % stilling fra 01.02.2021 til
01.08.21 med mulighet for forlengelse.Stillingen er godkjent som LIS i
Fysikalsk Medisin og Rehabilitering, gruppe II. Den kan også benyttes som
tellende sykehustjeneste for leger i spesialisering i allmennmedisin.
Medisinsk avdeling består av to fulle overlegestillinger i fysikalsk medisin
og rehabilitering og 2 LIS stillinger. Vigør har også tilknyttet revmatolog,
nevrolog, kardiolog, onkolog og pediater.
Arbeidsoppgaver
Rehabilitering av pasienter med hjerte- karsykdommer, muskelskjelettsykdommer, revmatologiske sykdommer, hjertesykdom, kreft,
nevrologiske sykdommer, barnehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering.
Arbeidet inkluderer pasientundervisning. Det arbeides tverrfaglig med
ulike diagnosespesifikke team. Arbeidet er p.t. på dagtid, men det er kan
påregnes endring som inkluderer 4-delt vaktordning.
Kvalifikasjoner
•
Norsk autorisasjon som lege
•
Søkeren må beherske skandinavisk (helst norsk) flytende både muntlig
og skriftlig.
Personlige egenskaper
Vi ønsker en lege som er positiv, samarbeidsvillig og har gode
kommunikasjonsevner og interesse for rehabilitering. I tillegg må
søkeren være en aktiv bidragsyter i henhold til ViGØR`s visjon og verdier.
Det vil bli lagt vesentlig vekt på søkerens personlige egnethet.
Vi tilbyr
•
Utfordrende oppgaver i et tverrfaglig godt miljø
•
Et tett samarbeid mellom overleger og LIS
•
Muligheter for forskning
•
Konkurransedyktig lønn og pensjonsvilkår
•
Bedriftsbarnehage, gratis parkering, mulighet for personalbolig,
personalbading og veldig trivelige kolleger
•
Gratis tilgang til vårt treningsstudio og basseng (Levvel)

Arbeidssted:

ViGØR Rehabiliteringssykehus AS
Conrad Holmboes vei 95
9011 TROMSØ
Hjemmeside:

https://vigor.no
Sentralbord:

77 66 88 00
Spørsmål:
Spørsmål om stillingen
kan rettes til avd. leder
Synnøve F. Knutsen
tlf. 77 66 88 00 / 414 42 905
eller HR-sjef Bård Flovik
tlf. 993 67 370.
Praktisk informasjon:
Søknad og CV sendes til
firmapost@vigor.no
Søknad merkes med:
Lege
Søknadsfrist: 30.12.2020

