
MEDICINSTUDERENDE SØGES TIL ALMEN PRAKSIS I BRØNSHØJ
Brønshøj Lægecenter søger studerende til velfungerende og socialt

stud.med.-hold. Start i

oktober/november.

Er du interesseret i almen medicin og kunne du tænke dig et spændende,
lærerigt, varieret og hyggeligt
studiejob, så læs med her.
Vi er en stor klinik bestående tre faste læger og op til to uddannelseslæger i perioder.
Døren er altid åben for spørgsmål eller vejledning og jf. klinikkens værdigrundlag er der
altid(!)
chokoladekiks i skabet.
Klinikken bruger computerprogrammet EG Clinea til journalføring.
Arbejdsopgaver:
- Telefonvisitation og -rådgivning
- Selvstændige konsultationer med bl.a. blodprøver, EKG, vaccinationer, podninger (bl.a
MRSA og
streptokok), UVI-konsultationer, stingfjernelse mm.
- Praktisk forefaldende arbejde i klinikken
Der er mulighed for løbende oplæring i flere opgaver afhængigt af motivation og
kompetencer
Om dig:
- Du er imødekommende og kan arbejde selvstændigt (efter oplæring)
- Du trives i et arbejdsmiljø, hvor der kan være travlt
- Du skal minimum have bestået 5. semester
- Bestået SPV-kursus
- Anden tidligere erfaring med patientkontakt er en fordel
- Erfaring med blodprøvetagning og vaccination er en fordel
- Du skal kunne tage 3-4 vagter ommåneden også i eksamens- og klinikperioder
- Du går op i at bidrage til den gode holdånd - erfaring med holdarbejde er en fordel
Vilkår:
- 4 oplæringsvagter
- Typisk 3-5 vagter om måneden
- Mulighed for at ønske vagter
- Obligatorisk deltagelse i 1 månedligt holdmøde
- Vi møder typisk 1 studerende om dagen fra 8-15 (fredag 8-14). Afhængigt af klinikkens
skema og drift
møder vi nogle gange 2 studerende om dagen
- Vi ser gerne at du kan blive på holdet i mindst et år
Send en mail med dit CV og en kort motiveret ansøgning til holdleder:
sarah.akobe@hotmail.com CC til
læge: evamholst@gmail.com. Ansøgningsfrist den 14. Marts.
Ved yderligere spørgsmål om stillingen er du velkommen til at skrive til Sarah Fredensborg
Akobe på
facebook eller pr mail.
Brønshøj Lægecenter, Frderikssundsvej 128F, 2700 Brønshøj http://www.xn--brnshj-
lgecenter-1ob13ad.dk/


