Verksamhetschef Cereb Karlavägen
Vill du ha ett stimulerande arbete där du är med och utvecklar vården? Vill du göra skillnad för våra
patienter och verka för ett friskare samhälle?
Cereb grundades 2007 och är en privat vårdgivare med fokus på diagnostik och behandling av
neuropsykiatriska tillstånd. Vi utreder patienter i alla åldrar och från hela landet med inriktning på
ADHD, autism och närliggande tillstånd samt erbjuder farmakologisk och psykologisk behandling enligt
forskningsbaserade metoder. Vi brinner för att bidra till en fungerande vardag för människor med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och att förmedla kunskap, till företag och organisationer,
om människors olika förmågor och behov. Cereb är en del av Cerebgruppen som i dagsläget består av
sju bolag fördelat på tretton mottagningar vars vårderbjudande inkluderar neuropsykiatriska
utredningar och behandling, öppenvårdspsykiatri, läkemedelsassisterad rehabilitering vid
opioidberoende och specialiserad barnmedicin.
Cereb Karlavägen är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö och certifierade som ett Great Place to
Work. Vi har 60 medarbetare och ett 30-tal konsulter och finns i Stockholm, Helsingborg, Malmö och
Kristianstad. Hos oss har psykologer, psykiatriker, sjuksköterskor och administratörer ett nära
samarbete. Cerebs engagerade, kompetenta och ansvarstagande medarbetare arbetar mot företagets
vision: Alla ska få den vård som behövs, i rätt tid. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare som uppvisar
kvalitet i allt vi gör och strävar efter en hållbar utveckling kan vi nå vår övergripande målsättning d.v.s.
att vara den vårdgivare som patienter, remittenter och beställare helst väljer.
Cerebs mottagning på Karlavägen återfinns i välkomnande lokaler i Garnisonen. På mottagningen finns
cirka 35 medarbetare varav verksamhetschef tillsammans med teamledare primärt har personalansvar
för psykologer och psykiatriker samt kontaktansvar gentemot konsulter.
ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef kommer du att säkerställa vård i rätt tid med hög kvalitet och en smidig
patientresa. I rollen utvecklar du goda relationer internt liksom med beställare, remittenter,
vårdgrannar och andra intressenter. Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för
verksamheten inklusive ansvar för medarbetarna, kvalitet, arbetsmiljön, budget, resultat etc.
Uppföljning och utvecklingsarbete ingår i tjänsten likväl som att leda, planera och följa upp
verksamheten i relation till övergripande mål och strategier, handlingsplaner och aktiviteter. Du
rapporterar till affärsområdeschef psykiatri och ingår i affärsområdets ledningsgrupp.
KVALIFIKATIONER
För att lyckas i rollen är du kvalitetsinriktad, strukturerad, affärsmässig, effektiv och uppvisar ett gott
ledarskap som bidrar till dina medarbetares engagemang, utveckling och framgång. Du är/har:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legitimerad psykiatriker, psykolog eller sjuksköterska
Chefs- och ledarerfarenhet
Minst några års yrkeserfarenhet inom psykiatri
Ett självständigt, proaktivt och strukturerat arbetssätt
God förmåga att analysera likaväl som att växla mellan ett helhets- och detaljperspektiv
Positiv, engagerad, ansvarstagande och prestigelös person
God kommunikatör – tydlig i kommunikationen och med en god förmåga att anpassa budskapet
till olika målgrupper
Mycket god samarbetsförmåga
God förmåga att prioritera, delegera ansvar med tillit och att följa upp och kvalitetssäkra
Mycket god datorvana (Officepaketet)

VI ERBJUDER DIG
Cereb är ett dynamiskt företag där du får möjlighet att arbeta tillsammans med mycket kompetenta
kollegor inom neuropsykiatri och att utvecklas tillsammans med företaget i en meningsfull och
stimulerande roll. Det finns ett gott samarbete med medicinskt ledningsansvarig, administrativt
ledningsansvarig, forskning- och utveckling, HR, affärsutveckling och ekonomi m.fl.
INFORMATION & ANSÖKAN
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast. Vi intervjuar löpande under
ansökningstiden varpå vi rekommenderar dig att söka tjänsten redan idag! Ansök genom att maila
ulrika.ostlund@cereb.se Vill du veta mer så får du gärna kontakta Affärsområdeschef Ulrika Östlund
på tel. 079-065 57 27.

