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Fantastiske Færøerne søger bioanalytikere  

til faste stillinger eller længere vikariat  
Laboratoriet på Suderø Sygehus søger to bioanalytikere til  

• faste stillinger eller længere vikariat til ansættelse 1. september 2021 eller snarest muligt. 

Ansættelsesbrøken er 1,0 dvs. 40 timer pr. uge, men vi kan også finde ud af en lavere brøk.  

Stillingerne er med tilkaldevakt efter gældende regler.  

Vi er et lille med. / kir. sygehus med 110 ansatte, med personalegrupper bestående af speciallæger, 

sygeplejersker, anæstesi- & operationssygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, social og 

sundhedsassistenter, bioanalytikere, radiografer, paramediciner, psykolog og socialrådgiver. 

Derudover har vi diverse servicefunktioner.   

Laboratoriet dækker 3 specialer: Klinisk Biokemi, Klinisk Immunologi og Klinisk Mikrobiologi.  

Vi forventer at du: 

• sætter patientens behov i centrum 

• er selvstændig, positiv, engageret og motiveret 

• er god til at samarbejde både monofagligt- og tværfagligt 

• er fleksibel over for skiftende arbejdsopgaver og arbejdstider 

• er god til organisering og strukturering og kan bevare overblikket i akutte situationer 

• har god it-kundskab 

• har dansk autorisation. 

Vi kan tilbyde dig: 

• gode kollegaer og et godt arbejdsmiljø 

• indflydelse på egen hverdag 

• et dynamisk, udfordrende og afvekslende arbejde. 

Sproget er ingen hindring, da alle nordiske sprog forstås. 

Rejseudgifter til og fra arbejdsstedet refunderes.  

Møbleret lejlighed stilles til rådighed mod betaling efter gældende regler. 

Løn og ansættelsesvilkår iht. overenskomst mellem Bioanalytikarafelagið og Fíggjarmálaráðið. 

Suderø har ca. 5.000 indbyggere. Hvis du er naturmenneske, vil du helt sikkert få nogle natur-
oplevelser, som du vil mindes. Der er også gode muligheder for at dyrke diverse former for sport samt 
andre fritidsinteresser her på øen. Ønsker du at tage din familie med, vil vi være behjælpelige med 
praktiske ting.  
 
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen at kontakte ledende 
bioanalytiker på tlf. +298 343300 eller ssh@ssh.fo 
 
På www.ssh.fo finder du information om sygehuset.  
 
Har dette fanget din interesse, skal du sende en ansøgning senest den 20. juni 2021 til ssh@ssh.fo 
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