
Overskrift: Sydhavnens Lægehus i København, søger stud.med. 8 t. ugentligt.

Praksisbeskrivelse: Kompagniskabspraksis med 4 speciallæger, 3 uddannelseslæger, 1 
sygeplejerske, 1 lægesekretær, 1 SOSU og et team af medicinstuderende. Pr. 19/4 flytter vi til helt 
nye og lækre lokaler, hvor klinikken bliver en del af et sundhedshus. Adressen er Sluseholmen 17, 
1. sal, 2450 KBH SV. Vi tilstræber at drive en klinik, hvor vores personale har det godt og er glade, 
hvor fagligheden er høj og hvor patientservicen er et vigtigt element i hverdagen. 

Jobbeskrivelse: Vores stud.med. team varetager både sekretær- og laboratorieopgaver.
Herunder at besvare telefoner, give nye tider, fornye recepter, ringe med prøvesvar til patienter,
sende regninger for diverse attester, tage blodprøver, skylle ører, fjerne suturer, vaccinere, måle 
blodtryk m.m. Opgavefordelingen mellem sekretariat/laboratorie kan variere. Dertil går alle til 
hånde, hvor det kræves, herunder med at holde orden i venteværelset, handle ind til frokost osv. 
Det kræves ikke, at du i forvejen besidder ovenstående kompetencer. Vi sørger for fuld oplæring.

Vi lægger stor vægt på, at give vores medicinstuderende en god, sjov og lærerig tid hos os, som
giver ekstra ballast til det fremtidige lægejob. 

Semesterkrav: Gerne bestået bachelor, men ikke et krav.

Ansættelsestype (fast eller tidsbegrænset): Fastansættelse. Timelønnet efter overenskomst. 

Dato for ansættelsesstart samt -periode: Start hurtigst muligt.

Timeantal (ugentlig): 8 timer som fordeles på 1 ugentlig dag.  

Ugedage, tidspunkt: Arbejdstiden er i udgangspunktet 8-16. Vores stud.med.’er møder 1 dag om
ugen, hvilket aftales indbyrdes i stud.med. teamet. I sommerferien arbejder de fleste en uge af 
gangen. 

Ansøgningsfrist: Senest fredag d. 16/4 kl. 16.00. Vi forventer samtaler i uge 16. 

Øvrige kommentarer: Send motiveret ansøgning på max 1 A4 side samt fuldt CV og gerne foto
på nedenstående mail. Har du uddybende spørgsmål, er du ligeledes velkommen til at sende
disse pr. mail. Se mere om klinikken på vores hjemmeside www.sydhavnenslægehus.dk.

Kontaktperson inkl. mailadresse og/eller telefonnummer:
Jonas Meile eller Heidi Hedegaard
jobisydhavnenslaegehus@gmail.com
Tlf.nr. til klinikkens sekretær: 36 45 62 00


