Skanderborg d. 19. maj, 2022.
Familielægerne i Skanderborg søger 2 nye SAMS ere til 6-holds skifte.
“Familielægerne i Skanderborg” søger 2 nye SAMS´ ere.
Vi er en kompagniskabspraksis med 4 lægekapaciteter og 6400 patienter
beliggende i Skanderborg, som man jo når på et kvarter i tog fra Århus H.
Vi er 4 faste læger og 1 lægevikarer, 1 KBU læge, 2 praksissygeplejersker, 1
praksisjordemoder, 3 sekretærer og 6 stabile og dygtige SAMS´ere, som deles om
at dække arbejdsugens 5 dage fra 8-15.30. Vi mister over de kommende måneder
desværre 2 af ”de gamle” SAMS´ere. De siger heldigvis at de har været ret glade
for at arbejde ved os;-). Læs mere om dét i Ugeskrift for læger, som vores
hjemmeside linker ud til; https://ugeskriftet.dk/nyhed/medicinstuderende
Arbejdstid som beskrevet ovenfor. Der er mulighed for ekstra dage ifbm. ekstra
klinik opgaver herunder influenzavaccination o. lign.
Arbejdsopgaver:
”Alt i lab.”; Forundersøgelser; blodprøver, vaccinationer, EKG, Blodtryk, div.
medicininjektioner, urinundersøgelse, suturfjernelse, øreskyl, oto- og tympanometri
og andre parakliniske undersøgelser og div. forefaldende opgaver i klinikken. Når
man har været i klinikken i et stykke tid kommer man også til at varetage div.
sekretariats- og kvalitetssikrings opgaver. Vi har gode instrukser og sørger for god
og tryg oplæring over tre dage. Nye folk er også godt hjulpet af SAMS kollegerne,
en fast tilknyttet sygeplejerske som er jeres daglige supervisor samt af muligheden
for lægefaglig sparring af klinikkens supervisorlæge, som har sin dør åben for alle
spørgsmål fra vore ansatte hele dagen. I kører med meget fleksible vilkår for
fremmøde og orkestrerer selv ved intern fordeling og løbende samarbejdsmøder
over året, hvilke dage I kommer. Vi bruger Messenger til løbende og ad hoc
nyhedsbreve, så alle er i tæt kontakt ved spørgsmål eller behov for gode råd. Vi har
frokostordning og holder 2 årlige hyggelige klinikarrangementer. Vi lever og
arbejder efter værdigrundlaget ”Ved Familielægerne i Skanderborg skal alle føle sig
hørt, set og hjulpet”. Det være sig både patienter, pårørende, ansatte og læger.
Aflønning sker efter overenskomst.
Semesterkrav: fra 6. Semester.
Ansøgninger:
Ansøgere med SAMS kurset i bagagen og/ eller med relevant forudgående arbejde
vil have en naturlig fordel i forhold til ansættelse, men alle ansøgninger er
velkomne. Ansøgning med CV og foto sendes elektronisk i .pdf format
til stillingsopslag@familielaegerne.dk
HUSK at skrive “Ansøgning som SAMS” i emnefeltet.
Ansøgningsfrist: Skriv gerne i dag, men ellers: d. 28. juni.
Start: Den ene: Så snart som muligt; Den anden 1. juli.
Venlig hilsen Familielægerne i Skanderborg.
Læs mere om klinikken på www.familielægerne.dk

