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   Jobb som ekstravakt ved  
   Oslo universitetssykehus 

 
 

Personalformidling 

 

Personalformidling 

E-postadresse: ekstravaktrekruttering@ous-hf.no 
Telefon: 23 07 56 42 
Besøksadresse: Forskningsveien 2A, 3. etg.  0373 Oslo 
Postadresse: Seksjon for personalformidling, Oslo universitetssykehus  HF 
Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo 
 

Intern bemanningsseksjon ved OUS 

http://maps.google.no/maps?hl=no&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.1355534169,d.bGE&bpcl=40096503&biw=1536&bih=814&wrapid=tlif135607540522910&q=kart+forskningsveien+2A&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x46416def2e17b68b:0x3309b678080f9310,Forskningsveien+2A,+0373+Oslo&gl=no&sa=X&ei=kxHUUJSJB-bj4QSjuYCAAg&ved=0CC0Q8gEwAA


Oslo universitetssykehus  
Oslo universitetssykehus er 
lokalsykehus for deler av Oslos 
befolkning, regionssykehus for 
innbyggere i Helse Sør-Øst og har en 
rekke nasjonale funksjoner. 
Sykehuset er landets største med 
over 20 000 ansatte og har et 
budsjett på 22 milliarder kroner. 
Oslo universitetssykehus står for 
størstedelen av medisinsk forskning 
og utdanning av helsepersonell i 
Norge. 

Ønsker du å jobbe som ekstravakt ved Oslo universitetssykehus? 

Personalformidling ansetter ekstravakter i stillingsgruppene sykepleier, 

helsefagarbeider og pleiemedhjelper. Vi kan tilby valgfrihet og variasjon i 

arbeidshverdagen, et bredt faglig nettverk og mange spennende utfordringer 

ved Norges største sykehus.  

EKSTRAVAKT VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 

Vil du benytte din kompetanse på et 
sted hvor det virkelig teller? 
For å kunne møte dagens og fremtidens 
utfordringer, trenger vi dyktige og 
engasjerte medarbeidere. Oslo 
universitetssykehus er en arbeidsplass 
med svært gode muligheter for både 
faglig og personlig utvikling.  
 
Lokasjoner 
Oslo universitetssykehus består av Aker, 
Rikshospitalet, Radiumhospitalet og 
Ullevål.  
 
 

Ønsker du karriere ved OUS?  
Søk nå og ta del i arbeidshverdagen til 
landets største sykehus!  
 
Vi ser frem til å høre fra deg!  
Når du jobber som timebetalt ved 
Personalformidling, vil du være en 
ressurs både ved akutte og planlagte 
behov.  
 
Ved spørsmål, ta kontakt 
ekstravaktrekruttering@ous-hf.no  
telefon: 23 07 56 42  
 

Personalformidling  
Vi er en intern bemanningsseksjon som 
leverer ekstravakter til Oslo 
universitetssykehus. Vi består av tre 
enheter som jobber med:  
 
• Ekstravakter med ulik kompetanse som 
   sykepleiere, helsefagarbeidere og  
   pleiemedhjelpere  
• Formidling og oppfølging av ekstravakter 
• Helsepersonell i fast ansettelse 
 
 

 
  
  www.oslo-universitetssykehus.no/jobb/ekstravakt  
 
  For at vi skal kunne vurdere din søknad, må du søke på ledig stilling som ekstravakt i vår rekrutteringsportal.  
 
  Dette gjør du ved å gå inn på våre nettsider:  
 
  www.oslo-universitetssykehus.no/jobb/ekstravakt  
 


