
Vad kan vi erbjuda dig? 
Vi söker två läkare, allmänspecialist, som kan ta över läkarrodret på vår Hälsocentral i Ljustadalen, Sundsvall. Premicare Ljustadalen 
är en mindre enhet med dryga 4000 listade. Vi erbjuder en utvecklande och stimulerande arbetsplats, där vi arbetar med framtidens 
vård redan idag. Premicare grundades 2005 och är en koncern med verksamhetsintriktning hälso- och sjulvård, samt IT.  Vi tar hand om ca 35 000 
patienter och driver hälsocentraler på uppdrag av Region Västernorrland i Timrå, Ljustadalen, Söråker samt Öbacka och Johannesberg i Härnösand. 

Premicare arbetar idag med digitalisering av vården och medverkar bland annat i ett digitalisering projekt, Projektet DIGGA 
Hälsocentral, som är ett samarbete mellan Region Västernorrland, Mittuniversitetet och Premicare, där den digitala tekniken ska 
införas i hälsocentralernas arbetssätt. Projektet kommer att använda befintlig digital teknik samt test och utveckling av ny teknik och 
är ett digitaliseringsprojekt som delvis finansieras med EU-medel.

Hos oss har vi som mål att du under större delen av året jobba 60% på enheten och 40% på distans med digitala hjälpmedel.

Vi erbjuder individuella anställningsupplägg för att det ska passa din livssituation idag. Konkurrenskraftig lön och anställningsvillkor, 
inflytande och delaktighet i verksamheten , god arbetsmiljö som du aktivt kan påverka och en dynamisk arbetsplats med 
korta beslutsvägar.

Vi har ett nätverk av erfarna specialister i primärvården. Vi vill att våra arbetsplatser ska kännetecknas av högt i tak, med hög kvalitet 
och service. Vi jobbar enligt BEON, bästa omhändertagande nivå och har yrkesgrupper som stöttar dig i ditt arbete, både vad gäller 
psykisk ohälsa, muskelskeletala problem, sjukskrivningar och förstås våra kronikergrupper. 

Bor du inte i Medelpad? 
Vi hjälper gärna dig och din familj med ett studiebesök i Sundsvall med dess närområde. Tveka inte att besöka staden mellan bergen. 

Låter det intressant? 
Tveka inte att höra av dig! Vi är öppen för en dialog av upplägg och vill tillsammans med dig bygga framtidens 
primärvård redan idag. För ytterligare information kontakta Mikael Stenlund, tel: 0732-74 89 70 eller 
epost: mikael.stenlund@premicare.com 

www.premicare.com

Vill du jobba med framtidens vård? 
 - Hybridläkare till Premicare Ljustadalen

Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. 


