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Hovedsykehuset ligger i Bekkefaret, Stavanger, mens flere avdelinger, 

filialer, poliklinikker, distriktspsykiatriske sentra og ambulansesta-

sjoner er lokalisert fra Sokndal i sør til Hjelmeland i nord.

De ansatte er sykehusets største ressurs. Stavanger universitetssjukehus ønsker derfor å knytte
til seg de beste legene.

Helse Stavanger – Stavanger universitetssjukehus – er landets fjerde største sykehus målt
i aktivitet og antall opphold. Med 7 300 ansatte fordelt på 30 nasjoner er det en av regionens
største virksomheter. Sykehuset betjener i dag rundt 330 000 innbyggere.

Sykehuset har fire hovedoppgaver: pasientbehandling, forskning, utdanning av helseperso-
nell og pasientopplæring. Gjennom disse oppgavene vil virksomheten fremme helse og livs-
kvalitet. Sykehuset kan tilby spennende, utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver
innenfor en rekke fagområder. Universitetssykehuset har per i dag om lag 130 ulike yrkes-
grupper i et positivt, inkluderende og kulturelt mangfoldig arbeidsmiljø.

Selve bygningene er sentralt plassert med gode tog- og bussforbindelser. Det er kort vei til
koselige Stavanger sentrum og til flotte rekreasjonsområder i grønne omgivelser.

For å lese mer om Stavanger universitetssjukehus, se www.sus.no/omoss.

Foto: Stavanger universitetssjukehus
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Priser på stillingsannonser 2014
* Gjelder for kombinasjon papir/nett.

Format   Størrelse
1/1-side   185 x 245
Pris svart-hvitt  31 600

Pris 4 farger   34 700

1/2 s. liggende   185 x 112
Pris svart-hvitt   17 000

Pris 4 farger   20 000
 

1/2 s. stående   90 x 245  

Pris svart-hvitt   17 000

Pris 4 farger  20 000

1/4 side   90 x 112
Pris svart-hvitt   9 000 

Pris 4 farger  11 000

1/8 side   90 x 45
Pris svar-hvitt  6 100 

Pris 4 farger  7 100
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