
Om BB Stockholm
BB Stockholm AB bedriver sedan 2001 förloss
ningsvård på Danderyds sjukhus. 

BB Stockholm driver också tre barnmorskemot
tagningar, en BVC samt en ungdomsmottagning 
alla belägna i Stockholm. 

Flera barnmorskor och läkare på kliniken arbetar 
aktivt med klinisk forskning och utveckling. 

BB Stockholm har också ett utbildningsuppdrag 
då det gäller barnmorskeutbildning samt grund
utbildning för blivande läkare. 

Den obstetriska vården på kliniken består av hela 
kedjan från mödravård och förlossning till  
BB/eftervård. 

Slutenvårdsverksamheten bedrivs i lokaler på 
Danderyds sjukhus.

Organisation
Verksamhetschefen ingår i företagets lednings
grupp bestående av VD, HRansvarig, Vårdchef, 
Controller, Verksamhetschef för öppenvården samt 
chefer från barnmorskemottagningar och BVC, 
totalt 10 personer. 

Verksamhetschef till BB Stockholm
Vill du vara med och driva utvecklingen  
vid vår förlossningsklinik?

Utbildning/erfarenhet
Vi söker dig som har erfarenhet från ledande 
uppdrag inom Hälso och sjukvård specifikt då det 
gäller förlossningsvård. Du har erfarenhet av att 
samarbeta i interprofessionella team och gärna  
erfarenhet av forskning och utbildning. Erfarenhet 
av ledning samt av att tillsammans med med
arbetare driva systematiskt förändrings och 
utvecklingsarbete är meriterande. 

Du har för funktionen relevant högskoleutbild
ning. Doktorsexamen är meriterande.

Vi söker en person som är beredd att företräda 
BB Stockholms vision. Du stimuleras av att 
samverka och skapa goda relationer både internt 
och externt. Du värdesätter medarbetarnas idéer 
och kunskap, vågar vara kreativ och tänka nytt.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 24/9. 
Intervjuer kommer att göras fortlöpande.
Upplysningar lämnas av vd Ingela Wiklund via 
email ingela.wiklund@bbstockholm.se och på 
telefon 070961 01 93.

BB Stockholm är ett delägt dotterbolag till Praktikertjänst AB (51%), 
med säte i Stockholm. Resterande del (49%) ägs av Stockholms 
läns landsting genom Danderyds sjukhus AB. Praktikertjänst står 
för en femtedel av den privata hälso och sjukvården och en 
tredjedel av all vuxentandvård i Sverige. Praktikertjänst arbetar för 
en nära samverkan mellan offentlig och privat vård. Företaget har 
200 medarbetare och omsätter ca 220 miljoner per år. 

VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD
bbstockholm.se


