Arvostatko erinomaisia koulutusmahdollisuuksia ja uusien työtapojen
rohkeaa kokeilua? Meillä pääset
kouluttautumaan ja kehittymään
jatkuvasti.

Olemme ylpeitä
ohjauksestamme:
aina voit kysyä ja
konsultoida, sillä
varaamme siihen
aikaa.

LÄÄKÄRI − TERVETULOA
VANTAALLE!

Vantaalla saat käyttöösi
uusimmat sähköiset työkalut.
Meillä on muun muassa pisin
kokemus Apotista.

LUE LISÄÄ LÄÄKÄRIN
TYÖSTÄ VANTAALLA
OSOITTEESSA
vantaa.fi/laakariksi

Tutustu avoimiin työpaikkoihimme ja jätä
hakemus jo tänään osoitteessa vantaarekry.fi.
Voit myös ottaa suoraan yhteyttä rekrytointiimme
mikko.kayhty@vantaa.fi tai 050 312 1596.

MEILLE ON HELPPO TULLA
Terveysasemamme ovat hyvin julkisten kulkuyhteyksien varrella.

LÄÄKÄRIMME TYÖSKENTELEVÄT
•

Seitsemällä terveysasemalla

•

Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa, päihde- ja mielenterveyspalveluissa sekä psykososiaalisissa palveluissa

•

Vantaan sairaalassa: Katriinan sairaala (seitsemän kuntoutusosastoa ja geriatrinen poliklinikka) ja Peijaksen sairaala
(kaksi geriatrista arviointi- ja akuuttiyksikköä ja kotisairaala)

KEHITY VANTAALLA
Panostamme lääkäreiden koulutukseen ja urakehitykseen. Tarjoamme oppimista ja kouluttautumista arvostavan avoimen ilmapiirin.

MEILLÄ VOIT ERIKOISTUA ESIMERKIKSI

Mellunmäki
(Länsimäki)

•

Terveysasemapalveluihin, vastaanottotyöhön

•

Ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon

•

Lasten psykososiaalisiin palveluihin
(perheneuvola, nuortenkeskus Nuppi)

•

Geriatriaan

•

Päihde- ja mielenterveyspalveluihin

•

Psykiatrisiin palveluihin

•

Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyteen

•

Diabeteksen hoidon erityispätevyyteen

MEILLÄ KANNUSTETAAN AKATEEMISEEN
TUTKIMUSTOIMINTAAN
•

Kuulumme Akateemiseen terveyskeskukseen (AkaTK), joka
edistää tieteellisen tutkimustyön tekemistä perusterveydenhuollossa

•

Viime vuosina meidän lääkäreistämme useita on väitellyt

•

Kandien ja yleislääketieteen erikoistuvien opetusta ja koulutusta koordinoi opetusterveyskeskus. Jos olet YEK- ja erikoistumisvaiheessa oleva lääkäri, nimeämme sinulle oman henkilökohtaisen ohjaajan.

MILLAISTA MEILLÄ ON OLLA
TÖISSÄ?
Vantaan kaupungilla on avoin ja rento, yhdenvertaisuuteen perustuva työilmapiiri.
Kokeilemme rohkeasti uusia työ- ja toimintatapoja,
ja jokainen voi työssään vaikuttaa kaupungin
kehittymiseen.
Vantaan kaupunki on vastuullinen ja
turvallinen työnantaja.
Lähes 80% Vantaan työntekijöistä suosittelisi
Vantaata työnantajana ystävilleen.

KATSO VIDEOLTA NUORTEN LÄÄKÄREIDEMME
KOKEMUKSIA TYÖSKENTELYSTÄ VANTAALLA!

MILLAISTA
MEILLÄ ON
OLLA TÖISSÄ?

KESÄKANDINA SAIRAALASSA
Liisa Rintaniemi työskenteli kesän ajan Katriinan sairaalassa
Vantaalla. Kesäpesti sisälsi vastuuta, kohtaamisia ja rutkasti
oppeja.
”Oli jännittävää ja haastavaa, ollaanhan tässä uuden uran
alkumetreillä. Pääsin olemaan lääkärinä ja ottamaan vastuuta.
Meillä oli koko ajan taitava seniorilääkäri mukana, jota konsultoimme ja jonka kanssa tehdään vaikeimmat päätökset yhdessä.

MICHAELA VIIHTYY LÄÄKÄRINÄ VANTAALLA
Yleislääketieteeseen erikoistuva Michaela Nylund työskentelee
Vantaalla ehkäisevässä terveydenhuollossa.
”Vantaa vaikutti hyvältä valinnalta kasvavana ja monikulttuurisena kaupunkina, jossa innovatiivisesti uskalletaan kehittää
työtä.

Vaikka minulla onkin neljä vuotta opintoja takana, niin kyllä se
ensimmäinen kesä lääkärinä töissä tuntuu aika jännittävältä.
Toisaalta en voi uskoa, kuinka paljon yhden kesän aikana on
voinut oppia.”

Työ Vantaalla on monipuolista ja moniammatillista ja työsektoreita on useita. Ammatilliseen kehittymiseen saa tukea, aikaa
ja mahdollisuuksia. Työilmapiiri on erittäin perheystävällinen ja
kollegakunta erinomainen!”

Lue Liisan tarina nettisivuiltamme

Lue Michaelan tarina nettisivuiltamme

MILLAISTA
MEILLÄ ON
OLLA TÖISSÄ?
HYVÄ PEREHDYTYS ON MEILLE KUNNIA-ASIA
Teemu Zetterman työskentelee terveyskeskuslääkärinä Vantaan Myyrmäessä.
”Päädyin Vantaalle Myyrmäen terveysasemalle vuonna 2012
kesäkandina aivan sattumalta, kun siellä sattui olemaan
vapaata. Jo ensimmäisenä vaikutuksen teki hyvä ilmapiiri työkaverien kesken, sekä tekemisen ja auttamisen meininki.
Palasin takaisin Myyrmäkeen vuoden kuluttua valmistuttuani.
Sain perusteellinen perehdytyksen heti alkuun. Tutorlääkärien
ohjauksella työn oppiminen on järkeistetympää. Esimiestyö
tukee työntekoa, ja esimerkiksi kehitysehdotukset otetaan vakavasti.”

MONIPUOLISTA, HAASTAVAA JA PALKITSEVAA TYÖTÄ
Myyrmäessä työskentelevä terveyskeskuslääkäri Terhi Manner
päätyi Vantaalle monen mutkan kautta.
”Olin ensin kandina Myyrmäessä kesä- ja joulutöissä, ja tein
PTL-vaiheen koulutuksen siellä vuonna 2007. Tämä työpätkä venyi
1,5 vuoden mittaiseksi. Sen jälkeen lähdin katselemaan sairaalamaailmaa ja muita erikoisaloja. Toimin yleislääkärinä yksityissektorilla ja ammatinharjoittajana.
Kipinä yleislääketieteen syttyi uudestaan ja aloitin Myyrmäessä
yleislääketieteeseen erikoistuvana lääkärinä 2016. Valmistuin erikoislääkäriksi vuonna 2019.
Työ Vantaalla on monipuolista, se tarjoaa haasteita ja palkitsee.
Vantaalla käytössä oleva listamalli mahdollistaa pitkät potilassuhteet ja hoidon jatkuvuuden, mikä on perustyön suola. Palkkaus on myös kohdallaan.”

