
Overskrift: Almen praksis på Nørrebro/Brønshøj med samtidig funktion inden for gynækologi og sexologi 
søger 2 nye medicinstuderende til at indgå i studenterteam. 

Praksisbeskrivelse:  
Der er to klinikker under læge Amneh Hawwa. Klinikkerne ligger på Thorsgade, Nørrebro og på Midtfløjene, 
Brønshøj. Derudover er der ansat 4 vikarlæger, 1 KBU-læge, en jordemoder og en sygeplejerske, og et hold 
af medicinstuderende.  

Jobbeskrivelse: 
Du skal indgå i et hold af medicinstuderende som i samarbejde dækker lægesekretærfunktionen og har 
sygeplejerskeopgaver.  

Det er en almen praksis, men da Amneh også er speciallæge i gynækologi og klinisk sexolog, har klinikken 
også funktion for disse patienter.   

Vi søger en kollega, som aktivt kan indgå på vores lille hold af medicinstuderende. Vi vægter 
selvstændighed, fleksibilitet og det sociale højt.  Arbejdsopgaverne består i lægesekretærarbejde såsom 
tage telefon, visitation og fornyelse af recepter. Derudover sygeplejerskeopgaver såsom blodprøvetagning, 
EKG, vaccinationer og LFU.  Desuden kan du få mulighed for at tage simple konsultationer såsom p-pille 
kontrol, halspodninger, vaccinationssamtaler mv. 

Vi lægger vagtplan måneden inden, hvor vi fordeler vagterne. Vi dækker vagter på begge klinikker.   
Der er et rigtig godt sammenhold mellem kollegaerne. Der er derfor også god mulighed for at blive 
superviseret og blive fagligt stærkere, både inden for almen medicin, gynækologi og sexologi.  

Semesterkrav:  Intet, men klinisk erfaring og sprogkompetencer vægtes højt.  

Dato for ansættelsesstart:  1. juni.  Oplæring består af følgevagter i maj, som vi finder sammen.  

Timeantal (ugentligt): Ca. 8 timer. Mulighed for fleksible vagter.  

Ugedage, tidspunkt: Alle, men især tirsdag og onsdag. En vagt er fra kl. 8 til 16.  

Ansøgningsfrist:  Deadline for ansøgning: torsdag d. 3. maj 2018. Ansættelsessamtale vil foregå d. 8. maj fra 
kl. 17 på Thorsgade 59, Nørrebro.  

Øvrige kommentarer: Ansøgning på max 1 A4-side og CV bedes sendt pr. mail. Beskriv gerne i ansøgningen 
dine sprogkundskaber og tidligere klinisk erfaring.  

Vedr. spørgsmål er I velkomne til at ringe eller skrive på mail: hawwa2700@gmail.com 

Kontaktperson inkl. Mailadresse og/eller telefonnummer   

Sammy Ameri, 28491510 

hawwa2700@gmail.com 

 


