Det personliga bemanningsföretaget

www.pridoc.se

Pridoc Grundades 2004 och är specialiserat på läkare. Pridoc
står för en kvalitetssäker vård. Vår gedigna erfarenhet och
kompetens inom praktisk sjukvård har legat till grund för våra
värderingar och rutiner.
Det är viktigt för oss att läkarnas arbetsmiljö och villkor är
acceptabla, att läkare till exempel har möjlighet att få
extra administrativ tid eller att man inte har orimligt många
patienter inbokade.

VI KVALITETSSÄKRAR VÅRDEN
www.pridoc.se

FRÅN NORR TILL SÖDER
Pridoc har möjlighet att erbjuda dig som konsult, uppdrag hos
både offentliga och privata vårdgivare i hela Sverige.
Till dig som kund erbjuder vi rätt kompetens, på rätt plats,
och i rätt tid. Våra läkare har hög kompetens, är självgående
och sociala.
Pridoc är kvalitets och miljö certifierade enl ISO 9001/ 14001.
Vi är också ett auktoriserat bemanningsbolag.

VÅRA VÄRDEORD
AMBITIÖSA – VI VILL VARA BÄST
ENGAGERADE – VI BRINNER FÖR DET VI GÖR
LÖSNINGSORIENTERADE – VI SER MÖJLIGHETERNA
KVALITET – EN SJÄLVKLARHET

www.pridoc.se

PRIDOC SKAPAR TRYGGHET
Vårt kontor finns i Göteborg, dit är man alltid välkommen om
man har vägarna förbi.
Vi tror på kulturell mångfald och är emot diskriminering.
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
står för:

PRIDOC BEMANNING
STÅR
FÖR:
• snabbt och noggrant
arbete
• 25 års erfarenhet av bemanningslösningar

Snabb återkoppling

• processer för kvalitetssäkring som är

ISO9001-certifierade
Personlig kontaktperson

• auktorisation av Bemanningsföretagen

Almega
Tillgänglighet dygnetinom
runt

Kollektivavtal

• branschledande försäkringar
• kollektivavtal

• bokningssystemet Intelliplan som snabbt
Kvalitets- och miljöcertifierade
hittar rätt person till rätt plats

Auktoriserat bemanningsbolag
• medicinskt råd med erfaren läkare och
sjuksköterska

Bra och säkert bokningssystem
• tillgänglighet dygnet runt
Bra arbetsmiljö

• följsamhet mot skatteverket – ingen risk för
restskatt på resa och boende
• personlig kontaktperson med mångårig

Välkommen till Pridoc,erfarenhet
vi ser möjligheterna.
Pridoc är del av

031-761 31 32 | info@pridoc.se | www.pridoc.se

