Evimeria söker engagerad & driven utbildare
Är du en social och öppen person med erfarenhet av vårdsektorn? Vi erbjuder nu en kundnära tjänst i ett
modernt och dynamiskt utvecklingsbolag.
Som utbildare är din primära roll att förvalta Evimerias
lösningar och erbjudanden på plats hos kund, från det att
avtal är signerat med säljare. Du skapar mervärde för likväl
användare som för Evimeria som organisation och
ansvarar över att ta fram utbildningar och
uppstartssupport för kundernas specifika behov.
Arbetet kretsar framförallt kring 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.
I utbildnings- och leveransarbetet ingår:
• Kundmöten och tjänsteförmedlan, framförallt i
Stockholm med omnejd, men vid behov i hela Sverige.
• Ansvar för införande, utbildning och uppstart av nya
enheter.
• Förbättringsarbete, i form av utbildningsmaterial och
manualer.
• Ansvar för att stärka upp värdekedjan kring Webdoc.
Kvalifikationer:
• Dokumenterad erfarenhet av vårdprofessionen
• Erfarenhet av vårdinformationssystem
• Du är en social och öppen person som trivs med att
arbeta nära kunderna och möta dem i deras behov.
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift, samt
engelska.
• B-körkort
• Intresse för IT (Meriterande)
• Erfarenhet av projektledning (Meriterande)
Vi tror också att du:
... har en pedagogisk fallenhet och ett stort intresse i att
förmedla kunskap.Du är ansvarstagande och förmedlar
förtroende och trygghet till våra kunder på ett nära och
naturligt sätt, även i pressade situationer. För bästa
förståelse för kundernas behov bör du ha egen
erfarenhet från vårdprofessionen. Vi ser dessutom att du
har en analytisk förmåga som underlättar arbetet med att
planera och prioritera utbildningsarbetet, samt tar egna
initiativ för att nå uppsatta mål.

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:
I Evimeria har du en stor påverkan på din egen
arbetsprocess. Vi tror att detta är en nyckel till den
framgångsrika organisation som bolaget är idag. Som
utbildare ingår du i ett team om tolv personer som
arbetar med leverans och support. Dessutom...:
• En kul, flexibel och efterfågad 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 personalaktiviteter med tilldelad budget.
Omfattning: Heltidstjänst
Tillträde: Efter överenskommelse
Placeringsort: Stockholm (Götgatan)
Intresserad? Skicka din ansökan (CV & personligt brev)
eller ev. frågor till jobb@evimeria.se, senast 31/12.
Märk din ansökan ”Webdoc-Utbildare”.
Vi ser fram emot din ansökan!

