
Vil du bli en av oss? 
 
Legekontoret Fem Faste søker helsesekretær  i 50-80 % stilling som ønsker å være en del av et 
veldrevet legekontor. Vi vil også vurdere personer med annen relevant bakgrunn eller 
utdanning. 
 
Våre kjerneverdiene er trygghet, kvalitet, respekt og service. Vårt mål er å tilby alle tilgjengelig 
allmennmedisinske helsetjenester på et høyt faglig nivå.  
 
Om stillingen: Stillingsstørrelsen er avhengig av søkers ønsker og våre behov i forbindelse 
med opprettelse av ny legehjemmel. Vi ønsker deg i løpet av våren 2020. Vi har gode lønns-og 
pensjonsavtaler.  
 
Arbeidstid: 08.00-16.00, mandag til fredag. 
 
 
Arbeidsoppgaver: 

● Helsesekretær oppgaver, blant annet:  
● Generell pasienthåndtering (telefon, sms, luke) 
● Laboratoriearbeid og sårbehandling 
● Blodprøvetaking, EKG, Spirometri 
● Skanning og posthåndtering 
● Medhjelper på poliklinikk 
● Andre oppgaver må kunne påregnes ved behov 

 
Ønskede kvalifikasjoner: 

● Autorisert helsesekretær 
● Annet helsepersonell oppfordres også til å søke 
● Vi kan gi støtte til utdanning som helsesekretær 
● God dataerfaring 

 
Personlige egenskaper 

● Du er serviceinnstilt, lærevillig, effektiv og positiv 
● Du har evne og vilje til å ta selvstendig ansvar med høye krav til kvalitet, punktlighet og 

nøyaktighet 
● Du samarbeider godt i team 
● Du er fleksibel i et miljø som til tider kan være hektisk 
● Du er interessert og liker utfordringer 

 
 



Vi tilbyr: 
● Godt og trygt arbeidsmiljø 
● Ryddige og konkurransedyktige vilkår 
● Varierte og spennende arbeidsoppgaver i et aktivt arbeidsmiljø 
● Mulighet til å utvide og opparbeide kompetanse med kurs og utdannelse 

 
Hvordan søke/kontaktperson: 
Søknad med CV sendes til Legekontoret Fem Faste, Verftsgata 10, 6416 Molde ELLER du 
sender den elektronisk til femfaste@gmail.com. 
Attester/vitnemål må bringes med til intervju dersom de ikke er scannet inn i CV. 
 
Spørsmål kan rettes til følgende kontaktpersoner 
Bente Malo, kontor ansvarlig  
Guro Vik, personal ansvarlig 
Tlf: 71 20 32 00 
Femfaste@gmail.com 
 
Søknadsfrist 31/01-2020 
 


