
 

 

Två sjukhusfysiker till Röntgenutbildarna 

Vill du ha möjlighet till ett varierande och flexibelt arbete i en utvecklande miljö som 
sjukhusfysiker inom röntgendiagnostik. Hos oss får du använda dina kunskaper till att 
göra stor nytta inom strålsäkerhet för patienter, personal och allmänhet. 
 

Om tjänsten 
För att utöka och förstärka vårt team söker vi nu två legitimerade sjukhusfysiker. Är du den vi söker? 
Du ska i så fall vara intresserad av att arbeta med strålsäkerhet i röntgenverksamheter inom sjukvård, 
tandvård och veterinärmedicin. Du kommer få arbeta med samtliga strålskyddsrelaterade frågor som 
framgår av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Detta gäller främst strålskyddsexpertfunktionen 
och den strålningsfysikaliska ledningsfunktionen vilket bland annat inkluderar följande 
arbetsuppgifter: 
 

- Utbildning av personal 
- Bestämning av stråldoser till patient, personal och allmänhet 
- Strålskärmsberäkningar av lokaler 
- Optimering av stråldoser och bildkvalitet 
- Tillståndsansökningar 
- Implementering av ledningssystem, rutiner och riktlinjer för strålsäkerhet 
- Funktionskontroller av alla typer av röntgenutrustningar 

 
Dina arbetsuppgifter kommer även kunna anpassas efter dina erfarenheter, behov och önskemål. Vi 
samarbetar med tillståndshavare runt om i hela landet och majoriteten av verksamheterna som vi 
stödjer finns i Stockholm med omnejd. Inom Röntgenutbildarna arbetar vi som ett team och vi hjälps 
därför åt i de flesta ärenden för att lösa de frågeställningar som vi ställs inför. Vi har en givande och 
varierande arbetsmiljö samt ett stort engagemang för att förbättra strålsäkerheten hos de 
verksamheter som vi samarbetar med.  
 

Kvalifikationer 
Du som söker måste vara legitimerad sjukhusfysiker.  
Eftersom arbetet innebär en hel del egna initiativ, teamarbete och kontakt med olika yrkeskategorier 
kommer stor vikt att läggas vid social förmåga, drivkraft och samarbetsförmåga. Det är meriterande 
med specialistkompetens och med erfarenhet som strålskyddsexpertfunktion och/eller 
strålningsfysikalisk ledningsfunktion. 
 

Anställningen 
Heltid och inledningsvis provanställning i 6 månader, därefter möjlighet till tillsvidareanställning. 
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. 
Vi tillämpar individuell lönesättning och om du till exempel har 5 års relevant erfarenhet kan du 

räkna med en lön på minst 50 000 kr/mån. Som anställd hos oss får du även tillgång till en hel del 

förmåner såsom möjlighet till förmånsbil där företaget ersätter en del av bilen, bonus baserad på 

uppsatta mål, tjänstepension, att delta vid kurser/konferenser, friskvårdsbidrag samt den senaste 

tekniken i form av mobiltelefon, surfplatta och dator. Du får även möjlighet till handledning inom ST-

programmet via våra två specialister inom sjukhusfysik. 

 

 



 

 

 

Om oss 
Röntgenutbildarna grundades 2014 som ett utbildningsföretag med fokus på kursverksamhet och är 
idag ett företag med helhetslösningar inom strålsäkerhet. Företaget är indelat i tre 
verksamhetsområden; kursverksamhet, webbutbildning och strålskyddstjänster. Vi är i dagsläget fem 
leg. sjukhusfysiker varav två har specialistkompetens inom sjukhusfysik (enligt SSF:s bevis om 
specialist).  
 
Vi samarbetar med många olika verksamheter runt om i hela landet och vi arbetar med alla typer av 
röntgenmodaliteter inom sjukvård, tandvård, veterinärmedicin, industri och handel. 
 
Företaget utvecklas kontinuerligt genom nya idéer som effektiviserar och underlättar 
strålsäkerhetsarbetet ute hos våra kunder. På motsvarande sätt arbetar vi för att utveckla det egna 
interna arbetet för att uppnå ett så bra och effektivt arbetssätt som möjligt. 
 
Sök till oss om du vill vara med i ett positivt och glatt gäng där du garanterat kommer få möjlighet att 
utvecklas som sjukhusfysiker. 
 

Ansökan 
Skicka din ansökan till info@rontgenutbildarna.se med ämne ”Ansökan om sjukhusfysikertjänst”. 

Bifoga ett personligt brev, ditt CV och din yrkeslegitimation. 

 

Ansök senast 2022-10-31 

 

Har du några frågor eller funderingar kring tjänsten får du gärna kontakta oss: 

 

Sandro de Luelmo   
sandro@rontgenutbildarna.se  
073 – 647 50 45 

Christer Kihlström  
christer@rontgenutbildarna.se 
076 – 791 65 56 

 

 

 

Mer information om oss finner du på vår hemsida www.rontgenutbildarna.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@rontgenutbildarna.se
mailto:sandro@rontgenutbildarna.se
mailto:christer@rontgenutbildarna.se
http://www.rontgenutbildarna.se/

