Kommuneoverlege
Finnmarkskystens perle søker kommuneoverlege. Lyst på spennende faglige
utfordringer og storartet natur? Velkommen med din søknad!
Måsøy kommune har ledig fast stilling som kommunalt ansatt kommuneoverlege i klinisk arbeid.
Havøysund er en perle ved kysten mellom fjellene på 71 grader nord. Hovednæringen i kommunen er
fiskeri, og vindmølleparken er et flott landmerke på toppen av øya. Her har du naturen rett utenfor
døren og kort vei til legekontoret. Du kan kombinere en trivelig legejobb med fjellturer, skigåing,
fjellfiske og havfiske. Kommunen er behjelpelig med bolig.
Måsøy kommune har to kommuneleger og to turnusleger på legekontoret i Havøysund. Alle er
kommunalt ansatt på dagtid og selvstendig næringsdrivende på legevakt. Man går 4-delt legevakt og
er bakvakt for turnusleger som da tilsvarer 4-delt bakvakt. Kommunelegene har veiledningsansvar for
turnuslegene. Alle deltar i kommunale oppgaver og legekontoret har et godt tverrfaglig samarbeid
med fysioterapeut, forebyggende enhet, psykisk helse- og rustjeneste, hjemmetjenesten og
sykehjemmet.
På kontoret finns både kontorfaglært og laboratoriepersonell. Laboratoriet har spirometri, EKG,
blodprøvetaking og 24h-blodtrykksmåling. Legekontoret anses som godt medisinsk utrustet. Vær og
kommunikasjon kan være svært spennende både sommer- og vinterstid. Ved øyeblikkelig hjelp
transport brukes ambulansebil, redningsskøyte og/eller SeaKing helikopter.
Vakthavende lege disponerer en seng på sykehjemmet (observasjonspost/KAD-plass). Vi
gjennomfører ukentlig internundervisning sammen med sykepleiere og ambulansepersonell og har
øvingsutstyr for akutte situasjoner.
Kontoret bruker WinMed 3 som EPJ-system og er tilknyttet Norsk helsenett. Elektronisk sykemelding,
e-resept og PLO-melding er tatt i bruk.
Gode lønnsbetingelser. For øvrig følger vilkår for stillingen de lover og avtaler som til enhver tid
gjelder. De som bor og arbeider i Finnmark får nedskrevet studiegjeld.
Kvalifikasjonskrav:





Norsk autorisasjon
Spesialist i allmennmedisin er ønskelig men ikke et absolutt krav.
Beherske norsk og/eller skandinavisk muntlig og skriftlig.
Gyldig politiattest må fremlegges av den som får stillingen.

Det vil bli lagt vekt på:





Personlig egenhet i betydning av en fleksibel og omgjengelig væremåte.
Evne til tverrfaglig samarbeid og kollegial støtte.
Evne til samarbeid internt på kontoret.
Tidligere arbeidserfaring, faglige kvalifikasjoner og faglig dyktighet.

Søknad sendes:
Måsøy kommune v/ helse- og omsorg, Torget 1, 9690 Havøysund eller pr. e-post til
postmottak@masoy.kommune.no
Kontaktpersoner



Ann Jorunn Stock, Helse og omsorgsleder, tlf 7842 2030/9055 0534,
ajs@masoy.kommune.no
Charlotta Rehnberg, Kommunelege 2, tlf 7842 4100, char@masoy.kommune.no

Arbeidsgiver
Måsøy kommune
Hjemmeside
www.masoy.kommune.no
Arbeidssted
Søndregata 1, 9690 Havøysund
Stilling
Kommuneoverlege, Lege i allmennmedisin
Stillingstype
Fast stilling
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