
Som applikationssupport hos Evimeria arbetar du med 
vårt digitala journalsystem Webdoc, och tjänsten Digitala 
Vårdrummet, men även andra tilläggstjänster. Webdoc är 
ett webb/molnbaserat system som främst riktar sig till 
privata vårdgivare inom primär- och specialistvård, samt 
inom företagshälsa. Digitala Vårdrummet är en 
applikation för patientkommunikation, via digitala tjänster.

Vi supporterar våra tjänster via mail och telefon, men det 
kan även förekomma arbete på plats ute hos våra kunder. 
Som applikationssupport ingår du i ett team om elva 
personer som arbetar med support och utbildning. 

Tjänsten omfattar följande ansvarsområden:
• Applikationssupport av produkten Webdoc, främst
via telefon och mail, inom ramarna för vårt
ärendehanteringssystem.
• Delaktighet vid uppstarten av nya enheter.
• Viss utbildning av nya kunder
• Vara tillgänglig i organisationen samt stärka upp
värdekedjan kring Webdoc.

Kunskapskrav:
Vi ser gärna att du har bakgrund inom något/några 
av nedanstående områden:

• Dokumenterad erfarenhet av vårdinformationssystem.
• Arbete inom vårdsektorn, som utbildad sjuksköterska,
vårdadministratör/medicinsk sekreterare eller liknande.
• Support
• Dokumenterad grundläggande datavana

Vi tror också att du:
• Har stor drivkraft, engagemang och brinner för att
hjälpa andra.
• Har en pedagogisk fallenhet och stort intresse i att

förmedla kunskap.

• Är en lugn och stresstålig person.
• Älskar att ha dialog med andra männskor
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal
och skrift.

Om Evimeria EMR AB:

Evimeria är ett utvecklingsföretag som 
erbjuder digitala produkter för svensk hälso- och 
sjukvård. Evimeria som tidigare hette AtLan AB 

har sedan 2005 utvecklat bl.a. journalsystemet Webdoc. 
Webdoc är ett molnbaserat system som i dag används 
av ca 12 000 personer inom främst privat primär - och 

specialistvård. 

Evimeria har sitt huvudkontor i Göteborg och är i dag 45 
anställda. Vi har de senaste åren haft en mycket stark 

utveckling och växer i hela landet

Läs mer på https://evimeria.se  

Vi erbjuder dig:
• En kul roll i ett härligt team där du arbetar med en 
uppskattad och framgångsrik tjänst som genererar ett 
stort värde för kunden.
• Möjlighet att påverka i en dynamisk organisation.
• Bra personalförmåner bland annat vad gäller friskvård 
och friskvårdsaktiviteter. Evimeria har ett personalråd 
med anställda som ansvarar och väljer ut årets olika 
personal-aktiviteter med tilldelad budget.

Omfattning: Heltidstjänst
Tillträde: Efter överenskommelse
Placeringsort: Göteborg

Intresserad? Skicka din ansökan (CV & personligt brev) 
till jobb@evimeria.se, senast 31/12. Märk din ansökan 
”Webdoc-applikationssupport”.

Vi ser fram emot din ansökan!

Evimeria söker driven applikationssupport
Vill du jobba i ett härligt team och i ett modernt företag med fokus på utveckling och vårdkundernas behov? 
Evimeria växer och behöver nu stärka upp med ny applikationssupport. Perfekt för dig som uppskattar frihet 
under ansvar och som har erfarenhet av vårddokumentation samt arbete inom vårdsektorn.
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