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Fastlege
Saksnr. 14/896

Det er ledig 100% stilling som allmennlege med tiltredelse så snart som mulig.   

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen:

Lødingen Legesenter har 3 fastleger og 1 turnuslege, foruten et 
godt kvalifisert støtteapparat. I samme bygning som legesenteret finnes
helsesøster, NAV og apotek, samt kontor for ambulerende psykolog 
og jordmor.

Listestørrelsen er p.t. på 750 pasienter. Det må påregnes offentlige
legeoppgaver i størrelsesorden 7,5 t. pr. uke. Lødingen kommune inngår i
legevaktordning sammen med Harstad og Kvæfjord kommuner etter kl.
20 på hverdager, samt i helger.

Når det gjelder spørsmål om godtgjøring til opparbeidet praksis viser vi
til bestemmelsene i rammeavtalen mellom KS og Den norske
Legeforening - ASA 4310 punkt 5.6.a. Lødingen kommune tilbyr gunstig
avtale om privat fastlegepraksis og yter dessuten et etableringstilskudd
for den rette kandidaten.

Kvalifikasjoner for stillingen:

Norsk autorisasjon. Den som blir tilsatt må beherske norsk skriftlig og
muntlig. Personlig egnethet, samarbeidsevne og faglig dyktighet vektlegges.
Den som tilsettes må legge fram politiattest.

Lønnsvilkår: Lønn etter avtaleverket. Muligheter for etableringstilskudd

Nærmere opplysninger om stillingen får en ved å henvende seg til
kommuneoverlege Marta Prytz Strand tlf. +47 76 98 66 50, e-post:
marta.prytz.strand@lodingen.nhn.no, postmottak@lodingen.kommune.no
eller ved å gå inn på http://www.lodingen.kommune.no/stillingledig

Lødingen kommune oppfordrer søkerne til å benytte kommunens digitale
søknadssenter http://min.e-kommune.no/lodingen_kommune 

Søknadsfrist: 31.01.2015
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Lødingen er geografisk sentrum i Hålogaland, Nord-Norges mest folkerike område. E6 og E10 knyttes sammen i Lødingen og er innfallsport til Lofoten, Vesterålen og harstadregionen.
Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes, ligger en time unna, og du når Harstad, Narvik, Sortland og Svolvær innenfor rimelig reiseavstand. 
På Lødingen tettsted kan du gå til det meste. Miljøet er småbypreget med tjenester og servicetilbud innenfor de fleste områder – innrammet i en vakker natur.


