Speciallæger i ortopædkirurgi
Vil du være med til at udvikle ortopædkirurgien på et af Danmarks største privathospitaler. Capio CFR søger 2
speciallæger i ortopædkirurgi med subspeciale i hhv. artroskopisk kirurgi og sportstraumatologi og i fodkirurgi.

Om stillingerne

Vi søger engagerede og dynamiske speciallæger, der har lyst til en stilling med mulighed for udvikling af faget på vores
hospital i Hellerup.
Lægens opgave er at varetage den fulde ortopædkirurgiske behandling inden for hvert af subspecialerne efter højeste
internationale standard og med anvendelse af de nyeste principper inden for behandlingen.
Begge stillinger er som udgangspunkt fuldtidsstillinger, men kandidater med ønske om deltidsarbejde vil også komme i
betragtning.
Stillingen refererer direkte til den lægefaglige direktør.

Vi forventer
•

•
•
•
•
•
•

Du har bred og mangeårig erfaring inden for det ortopædkirurgiske speciale og er uddannet i et af de nævnte
subspecialer (artroskopisk kirurgi og sportstraumatologi eller fodkirurgi)
Du har erfaring med behandling inden for subspecialerne på regionsniveau
Du arbejder struktureret og fleksibelt, da vi har effektive og tætpakkede programmer
Du er selvstændig og omstillingsparat
Du kan arbejde tværfagligt med andre faggrupper
Som person er du positiv og løsningsorienteret
Du trives med at have patienten i centrum med et højt serviceniveau

Capio CFR tilbyder
•

•
•
•
•
•
•

En arbejdsplads, hvor du har mulighed for at udvikle dig fagligt i tæt samarbejde med engagerede og
kompetente kolleger
En hverdag, hvor patientkontakten er i fokus
Velfungerende IT-systemer med et minimum af administrativt arbejde
Vi har primært åbent mandag til fredag
En arbejdsplads med et rigtig godt arbejdsmiljø hvor vi sætter pris på tværfagligt samarbejde
Internationale relationer til Capios hospitaler i Europa med mulighed for erfaringsudveksling
Arbejde med dine områder på specialiseret niveau med mulighed for varetagelse af regionsfunktioner

Ansøgning

Send din ansøgning med CV til lægefaglig direktør Thomas Kiær på tki@cfrhospitaler.dk

Ansøgningsfrist

Tirsdag den 22. maj 2018 – men der indkaldes løbende til samtale.
Tiltrædelse snarest muligt.

Yderligere oplysninger

Kontakt lægefaglig direktør Thomas Kiær på telefon 40 10 68 95.

Om Capio CFR

Capio CFR er et alsidigt privathospital med speciale i hhv. diagnosticering og behandling af ryg- og nakkelidelser samt
almen kirurgi – herunder mave-tarm, urologi, ortopædkirurgi, håndkirurgi og plastikkirurgi samt en lang række øvrige

specialer. Vi har 6 hospitaler beliggende i henholdsvis Hellerup, Lyngby, Odense, Skørping, Viborg og Aarhus. I vores 6
afdelinger har vi i alt 17 operationsstuer og 70 sengestuer samt en stor ambulant aktivitet. Vi har gennem årene været i
konstant vækst og er i dag et af de største privathospitaler i Danmark. Vi vægter kvalitet og patientsikkerhed meget højt,
har konstant fokus på høj patienttilfredshed og er for tredje gang akkrediteret uden bemærkninger efter Den Danske
Kvalitetsmodel. Vores patienter kommer via sundhedsforsikringer, som privatpatienter eller henvist fra regionerne.
Capio CFR er en del af den svenske koncern Capio AB. Capio AB er en pan-europæisk sundhedsudbyder, der tilbyder
en bred vifte af medicinske, kirurgiske og psykiatriske sundhedsydelser af høj kvalitet via hospitaler, specialklinikker og
primary care units i fem lande – Sverige, Norge, Danmark, Tyskland og Frankrig.
Capio arbejder med udgangspunkt i Modern Medicine – en struktureret medicinsk proces, der forbedrer kvalitet og frigør
kapacitet – og Modern Management for en øget forandringshastighed i organisationen.
Læs mere om os på www.capiocfr.dk

