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– en länk i vården

LäkarResurs har sedan år 2006 arbetat med läkarbemanning
och försett vårdgivare med erfarna och kompetenta läkare.
Vi har lång erfarenhet och vet vad som krävs för att vårdgivare och läkare gemensamt ska kunna ge bästa patientvård.
En av LäkarResurs utmärkande egenskaper är vår tillgänglighet,
våra läkare och våra uppdragsgivare når oss dygnet runt,
året om.
Det är viktigt för oss att läkarnas arbetsmiljö och villkor är
förmånliga, att man som läkare till exempel har möjlighet att
få extra administrativ tid eller att man inte har orimligt många
patienter inbokade.

VÅR AMBITION ÄR ATT VARA EN
LÄNK I VÅRDEN
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FRÅN NORR TILL SÖDER
LäkarResurs har möjlighet att erbjuda dig som konsult uppdrag
som är anpassade efter dina önskemål hos både offentliga och
privata vårdgivare i hela Sverige.
Till dig som kund erbjuder vi rätt kompetens på rätt plats och
tar naturligtvis vårt ansvar att hitta en ersättare om en inbokad
konsult inte har möjlighet att komma. Vi arbetar för att det alltid ska vara hög kvalitet, kontinuitet och ett bra samspel mellan
oss och er som vårdgivare, våra läkare och patienter.

LÄKARRESURS

LäkarResurs är kvalitetscertifierat enl. ISO 9001. Vi är ett
auktoriserat bemanningsbolag.

PERSONLIGT BEMÖTANDE
KORTA BESLUTSVÄGAR
STOR FLEXIBILITET
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LÄKARRESURS SKAPAR TRYGGHET
Uppsala är vår hemort, hit är man alltid välkommen om man har
vägarna förbi.
När du arbetar genom oss kan du känna dig trygg med att vi
gör allt för att du ska trivas med oss och ditt uppdrag. Utifrån
dina önskemål ordnar vi uppdrag som passar just dig.
Vi skapar långa och trygga relationer med våra samarbetspartners, byggda på förtroende och öppenhet.
Välkomna att kontakta oss för mer information om hur vi kan
hjälpa dig.
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Företaget Svensk läkartjänst
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LÄKARRESURSstårFA

Personlig kontakt

• snabbt och noggrant arbete
• 25 års erfarenhet av bemanningslösningar

Kontinuerlig uppföljning,
• processeråterkoppling
för kvalitetssäkring som är
ISO9001-certifierade

Lång erfarenhet av vårdbemanning

• auktorisation av Bemanningsföretagen

Almega
Tillgänglighet dygnetinom
runt,
året runt

Bra arbetsmiljö
Kollektivavtal

• branschledande försäkringar
• kollektivavtal
• bokningssystemet Intelliplan som snabbt
hittar rätt person till rätt plats

Kvalitetscertifierade
• medicinskt råd med erfaren läkare och
sjuksköterska

Bra och säkert bokningssystem
• tillgänglighet dygnet runt
• följsamhet mot skatteverket – ingen risk för
Auktoriserat bemanningsbolag
restskatt på resa och boende

Välkommen att samarbeta med oss!

• personlig kontaktperson med mångårig
erfarenhet
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