Læge i krydsfeltet mellem klinik og private virksomheder
Er du også optaget af lighed i sundhedstilbud, nytænkning af sundhedsydelserne og sundhed tæt på
borgeren? Så er du lige den vi står og mangler på holdet i Fonden for Innovation og Erhvervssamarbejde
(FIERS) og på Nykøbing F. Sygehus, hvor vi arbejder systematisk med offentlig privat innovation (OPI). Vi
oplever en overvældende stor interesse for innovationsprojekter fra både private virksomheder og sygehuset
og det betyder at vi har brug for flere kræfter, som kan understøtte arbejdet – derfor har vi brug for dig!
FIERS er et af tandhjulene i Athena-Huset, som er beliggende på Nykøbing F. Sygehus. Athena-Huset samler
sygehusets arbejde med forskning, innovation og kompetenceudvikling under ét tag. Athena-Huset er en
ambitiøs satsning på at skabe et innovativt akutsygehus, hvor home diagnostics, det nære sundhedsvæsen og
lighed i sundhedstilbud er omdrejningspunkterne. Med Athena-Huset er der skabt en fysisk ramme omkring
innovation, forskning og læring tæt på sygehusledelse og den kliniske praksis.
Vi søger en innovationskonsulent, som kan være brobygger mellem private virksomheder og klinikken. Du
skal være med til at vurdere behovet for den løsning virksomheden er i gang med at udvikle, og du skal, i
dialog med klinikken, sørge for at tilrettelægge et godt og smidigt test- og udviklingsforløb til gavn for både
virksomheder, patienter og klinikere.
Du vil blive ansat i Fonden for Innovation og Erhvervssamarbejde i Region Sjælland (FIERS). Vi er 8
medarbejdere med både sundhedsfaglig og samfundsvidenskabelig baggrund. Dine nærmeste kolleger vil
blive en læge og en sygeplejerskeuddannet specialkonsulent, der allerede arbejder med at skabe de bedste
betingelser for innovation på Nykøbing F. Sygehus. Du vil derudover komme til at arbejde tæt sammen med
både sygehusledelsen og de kliniske ledelser, som alle er meget optagede af innovationsdagsordenen. FIERS
arbejder derudover med fundraising til projekter, som bl.a. opstår i kølvandet på vores innovationssamarbejder og her vil du blive inddraget som videnressource.
Din baggrund er sundhedsfaglig – ideelt er du læge, enten færdiguddannet eller måske i gang med dit KBU
eller I-forløb. Alternativt så kan du være fx ingeniør med fokus og erfaring inden for fx medicoteknologiudvikling eller sygeplejerske – men mener du at du kan udfylde rollen, hører vi gerne fra dig,
selvom du har en anden uddannelsesbaggrund. Du har interesse og forståelse for både de dynamikker, der
driver klinikken og de private virksomheder.
Der er tale om en deltidsstilling – ca. 2-3 arbejdsdage om ugen. Vi hjælper gerne med kontakt til klinikken på
sygehuset, hvor du også kan få ansættelse, hvis du er interesseret i det.
Ansøgningsfrist er den 20. juni 2021. Ansøgninger skal sendes til sekretariatschef Maj-Britt Jensen på mail
mbj@fiers.dk.
Ansættelse sker hurtigst muligt.
Spørgsmål til stillingen kan rettes til Sygehusdirektør Ricco Dyhr på tlf. 2078 0238 eller mail
rnd@regionsjaelland.dk og sekretariatschef i FIERS Maj-Britt Jensen på tlf. 29606752 eller mail
mbj@fiers.dk.
Læs mere om innovation i Region Sjælland og parterne i projektet her:
https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/Innovation/Sider/default.aspx

https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/nykoebingfsygehus/Sider/default.aspx
www.FIERS.dk

* Når du sender din ansøgning giver du samtidig samtykke til at Fonden for Innovation og
Erhvervssamarbejde opbevarer dit ansøgningsmateriale i op til 6 mdr. Du kan til hver tid anmode om at
få dine informationer slettet-

