
Vores indlæggelseskoordinator går på pension, og derfor 
søger vi en dygtig efterfølger med stærke faglige kompe-
tencer og det nødvendige personlige ‘drive’ til at videreføre 
og udvikle funktionen.

Om dig
Din faglige baggrund er fx lægesekretær fra enten det pri-
vate eller offentlige sundhedsområde. Du har erfaring med 
direkte patientkontakt, har et stort planlæggergen og 
brænder for at yde en høj service både over for patienter 
og kolleger. Din faglighed inden for kompleks driftsplan-
lægning er stærk, og erfaring med EPJ systemerne Novax 
og Silkeborg data er en fordel. 

Dine personlige kompetencer gør, at du favner bredden i 
opgaverne. Du er engageret, selvstændig, imødekom-
mende og vedholdende og samtidig en holdspiller, der 
forstår at samarbejde. Du kan holde mange bolde i luften,  
tage initiativ og stadig være effektiv og bruge din tid ra-
tionelt. I en hverdag med mange aktiviteter kræver det 
robusthed til at tage en hurtig beslutning.

Opgaven på Sano
• Planlægning af patientindtaget så afdelingens 
   ressourcer udnyttes optimalt
• Vejlede og sælge ophold, behandlinger, og trænings-
   udstyr via telefon eller ved personlig dialog
• Diverse administrative procedurer i processen fra mod
   tagelse af henvisninger til epikrise er afsendt 
• Administrere ambulante individuelle ydelser og hold 
• Planlægning af kollegernes fremmøde ift. patientind-

   taget i Silkeborg data
• Fakturering og bogføring af både ambulante og ophold

Om os
Vi tilbyder en meningsfuld arbejdsplads, hvor det samlede 
personale opnår fremragende resultater. En spændende 
hverdag i et fagligt stærkt miljø, hvor den enkeltes indsats 
anerkendes.

VI har et rigtig godt arbejdsmiljø, med gode kollegiale re-
lationer og en stor hjælpsomhed og fleksibilitet over for de 
til tider omskiftelige opgaver. 

Stillingen er på 32-37t/ugentlig, på hverdage. Du refererer 
til centerlederen. Overenskomstmæssig lønindplacering 
og fordelagtig ferieafholdelse, sundhedsforsikring, 
madordning, motionstilbud mv. Vi sørger for den nødven-
dige oplæring i stillingen.

Ansøgning
Send din ansøgning senest fredag d. 14. maj 2017 til 
jobmiddelfart@sanocenter.dk. Første samtale afholdes 18. 
maj og anden d. 23. maj. Kandidaterne må forvente at 
skulle løse en mindre opgave mellem de to samtalerunder. 
Opstart i stillingen er mandag d. 7. august 2017. 

For yderligere oplysninger kontakt centerleder Charlotte 
Oredson på coredson@sanocenter.dk eller telefonisk på 
2149 5132.

Læs mere om Sano på www.sanocenter.dk   

Sano Middelfart søger en erfaren kollega til en selvstændig sekretærfunktion 
Serviceminded kollega til alsidige administrative opgaver 

sanocenter.dk


