
Nyoprettet hold af medicinstuderende i Furesø Lægehus.

Vi er en stor veldrevet praksis som nu opretter et hold af ca 5 praksis-assistenter.

Vores klinik består af 4 speciallæger i almen medicin, 2 sygeplejersker og 2 lægesekretærer. 
Lægeteamet er ungt og dynamisk og vi lægger i klinikken vægt på højt humør, høj faglig standart 
og højt til loftet.
Vores praksis ligger i nyindrettede lyse lokaler i Farum (35 min med S-tog fra Nørreport St.). Vi 
benytter journalsystemet XMO.

Vi søger en medarbejder som ønsker:
-et godt arbejdsmiljø
-at stifte nærmere bekendtskab til de mange forskellige opgaver i almen praksis
-at dygtiggøre sig i både kommunikation og kliniske procedurer
-mulighed for at planlægge arbejde så det passer ifht studiet
-mulighed for ekstra-arbejde i ferier
-at øge chancerne for at opnå hoveduddannelse i almen medicin efter endt KBU

Vi forventer:
-at du er imødekommende og serviceminded over for patienter
-at du har mod på at prøve nyt efter oplæring
-at I som hold er pligtopfyldende og dækker ind for hinanden ved sygdom, ferier mv
-at du er indstillet på at arbejde ca 7 timer/uge; holdet kan internt aftale hvordan det passer jer at 
fordele dage.

Arbejdsopgaver alle arbejdsopgaver vil være efter oplæring og efter kompetencer
-modtage patienter i receptionen
-telefonvisitation og rådgivning
-blodprøver, EKG mv
-vaccinationer
-selvstændige konsultationer af afgrænsede problematikker når du føler dig klar til det
-administrative opgaver, gennemlæsning af epikriser mv

Arbejdstid: 8-16 mandag-torsdag og 8-14 fredag

Ansøgningsfrist: 15/5, vi afholder samtaler i uge 21-22.
Når vi har fundet vores nye kollegaer, holdes et aflønnet møde hvor I kan lære hinanden at kende, 
finde en holdformand og blive introduceret til klinikken og arbejdsopgaverne.
Vi forventer at starte holdet op 1. juni 2020.

Spred ordet og og få gerne din engagerede læsemakker eller holdkammerat til at søge, så vi kan få 
sammensat et fedt hold af gode folk.

Hjemmeside: www.furesølægehuset.dk

Ansøgning sendes til: TL@fureseolaegehuset.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!

Lægerne i Furesø Lægehus
Rådhustorvet 1, 1. sal 3520 Farum
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