Evimeria söker driven applikationskonsult
Evimera fortsätter att växa. Nu söker vi dig som vill
jobba agilt i ett innovativt företag och med fokus på
vårdkundernas behov och önskemål. Rollen som
applikationskonsult erbjuder variation, frihet,
personligt ansvar och passar dig med erfarenhet
från vårdsektorn.
Som applikationskonsult hos Evimeria arbetar du framförallt med vårt digitala, webbaserade journalsystem
Webdoc samt tillhörande tilläggstjänster.
Följande moment kommer att ingå i arbetet:
• Applikationssupport av produkten Webdoc och
relaterade tjänster.
• Uppstart och utbildning vid införande av våra tjänster,
hos nya och befintliga kunder runtom i landet.
• Vidareutveckling av de leverans- och supportprocesser
som rör våra tjänster.

Om Evimeria EMR AB:
Evimeria är ett företag som erbjuder digitala
system och tjänster för den nordiska hälso- och
sjukvården. Våra lösningar riktar sig främst mot specialist-,
primärvård och paramedicin inom öppenvården.
Vår målsättning är att vara det moderna och
innovativa valet i en tid då allt fler lösningar levereras som
molntjänster. Att systemen kan interageras och
samordnas på enkla, standardmässiga sätt ser vi som
avgörande för en hållbar framtida utveckling.
Evimeria har sitt huvudkontor i Göteborg och
är i dag 25 anställda. Vi har de senaste åren haft
en mycket stark och expansiv utveckling.
Läs mer på https://evimeria.se

För oss är det viktigt att kontinuerligt utveckla våra
produkter, i nära samarbete med vårdgivarna.
Detta arbetssätt kräver:

Vi erbjuder dig:

• Goda kunskaper i hur specialist- och/eller primärvård
bedrivs.
• Goda pedagogiska kunskaper
• Grundläggande IT-tekniska kunskaper
• Att du har B-körkort

• En kul roll i ett härligt team där du arbetar med en
uppskattad och framgångsrik tjänst som genererar ett
stort värde för kunden.
• En flexibel och efterfrågad roll med möjlighet att göra
stor skillnad för både Evimeria och för flertalet vårdgivare.
• Möjlighet att påverka i en dynamisk oraganisation.
• Bra personalförmåner bland annat vad gäller friskvård
och friskvårdsaktiviteter.

...Vi tror också att du:
• Har en stor drivkraft och brinner för digitaliseringen inom
svensk vård..
• Har hög social kompetens och är bra på att bemöta
olika typer av människor.
• Trivs med att arbeta i ett högt tempo och med att ha
många bollar i luften.
• Gillar att arbeta i nära samarbete med svensk hälso- och
sjukvård och vågar ta initiativ för att nå uppsatta mål.
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal
och skrift.
• Är ansvarstagande, har förmåga att agera självständigt
samt förmedlar förtroende och trygghet till våra kunder.
Alltid på ett nära och naturligt sätt.

Tillträde: Efter överenskommelse
Placeringsort: Göteborg
Intresserad? Skicka din ansökan (CV & personligt brev) till
dennis.hojer@evimeria.se, senast 15/6. Märk din ansökan
”Webdoc-applikationskonsult”.
Har du frågor så är du varmt välkommen att kontakta
Dennis Höjer, tel.nr: +46 733 28 49 22 eller via mail.
Vi ser fram emot din ansökan!

