
Specialistläkarhuset i Sundsvall söker

Verksamhetschef
Vill du arbeta som verksamhetschef i ett privat vårdföretag med snabba 
beslutsvägar och stor framtida potential? Då ska du söka tjänsten som 
verksamhetschef hos Specialistläkarhuset.

Om Specialistläkarhuset
Specialistläkarhuset i Sundsvall AB är ett privat vårdalternativ med en 
specialistvårdsverksamhet som riktar sig till privatpersoner, försäkringstagare, 
företag samt regioner (f.d. landsting). Specialistläkarhuset består av en mottagning 
och en av Norrlands största privata operationsavdelningar för dagkirurgi.
Vi har specialister inom allmänmedicin, kardiologi, kirurgi, plastikkirurgi, urologi, 
reumatologi, öron-näs-hals, fysioterapi och arbetsterapi. Samarbete sker med 
Capio Medocular som utför starroperationer vid kliniken samt Aleris, som under 
januari 2020 kommer att starta upp Sundsvalls enda privata magnetkamera (MR).

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I rollen som verksamhetschef har du det yttersta ansvaret för Specialistläkarhusets 
verksamhet. Du ansvarar för att bolagets ekonomiska, strategiska och operativa mål 
uppfylls. Du verkställer och implementerar direktiv från styrelsen och leder det 
operativa arbetet i företagets ledningsgrupp. Rollen innebär direkt personalansvar 
för åtta medarbetare. Övriga medarbetare utgörs av timanställda läkare och sjuk-
sköterskor inom varje specialitet. Tjänsten innebär också att systematiskt arbeta med 
arbetsmiljö-, kvalitet- och kompetensfrågor samt driva större verksamhets-
övergripande projekt.

Verksamhetschefen kommer att vara företagets ansikte utåt och hålla kontakten 
med försäkringsbolag, företagskunder och leverantörer. En stor del av din 
tid kommer att bestå av marknadsföring av företagets tjänster.

Verksamhetschefen svarar direkt mot och rapporterar till företagets styrelse. 

Kvalifikationer
Vi ser att du sedan tidigare har några års erfarenhet som verksamhetschef med gott 
resultat, gärna hos en privat vårdgivare.  Du är en god kommunikatör som obehindrat 
kommunicerar med myndigheter, företag samt leverantörer. 
Du har grundläggande kunskap om olika datoriserade stödsystem såsom Office 365.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper vid denna rekrytering.
B-körkort är ett krav.



Meriterande
Akademisk utbildning gärna inom sjuk- och hälsovård.
Läkarexamen och/eller erfarenhet från privatvård.

Ansökan
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Hans Söderlind på 
telefon 070 –660 64 18. Du skickar din ansökan per epost till 
hans.soderlind@specialistlakarhuset.se, märk ansökan ”Verksamhetschef”.
Om oss hittar du information på www.specialistlakarhuset.se.
Då urval och intervjuer görs löpande ber vi dig att skicka in din ansökan så snart som 
möjligt.


