
 
 

Overskrift: Medicinstuderende søges til stort lægehus på Østerbro 
 
Praksisbeskrivelse:  
2100 Lægehuset Østerbro, Bryggervangen 5, 2. sal, er en stor klinik med 5 speciallæger, 2 
uddannelseslæger og 2 behandlere. 
 
Jobbeskrivelse: 2100 Lægehuset Østerbro søger nye medlemmer til vores hyggelige, lille hold af 

medicinstuderende. Vi er her alle ugens dage og dækker også ind ved sygdom hos sygeplejerske mm. 

Arbejdet består af en god blanding mellem sekretærarbejde og klinisk arbejde. På en typisk arbejdsdag har 

man fx ca. 2 patienter i timen, og hjælper til med telefonpasning og andet forefaldende arbejde resten af 

tiden. Andre dage er rene klinik- eller telefondage. 

 

Vi er et stort og travlt lægehus med 5 speciallæger, 2 uddannelseslæger og 2 behandlere. Klinikken ligger på 

ydre Østerbro og ser patienter i alle aldre. 

 

Sekretærarbejdet består af telefonpasning og -visitation, fornyelse af recepter, indhentning/afsending af 

journaler, udsendelse af prøvesvar mm. Det er også her man tager imod og hjælper patienterne, der 

ankommer til klinikken. 

 

Det kliniske arbejde består af blodprøvetagning, vaccination af børn og voksne, EKG, urinstix, 

præventionskontroller, behandling af fodvorter, øreskylninger og meget mere. Vi varetager også små 

konsultationer som fx blærebetændelse, halsbetændelse mm. alt efter ens kvalifikationer. 

 

Vi søger medicinstuderende som er udadvendte, servicemindede og har masser af gå-på-mod. Vi er en stor 

og travl klinik, så det er vigtigt, at du kan trives og arbejde i et miljø med højt tempo og holde hovedet koldt 

i travle perioder.  

 

Det forventes, at man tager ca. 4 vagter månedligt (med mulighed for mere), og at man også er fleksibel i 

eksamensperioder, klinikperioder, ferier mm. 

Vi ser gerne, at du går på minimum 6. semester. Erfaring fra praksis og/eller relevant klinisk erfaring 
(stikkererfaring mm.) værdsættes, men er ikke et krav. 
 
Semesterkrav: 6. semester og derover foretrækkes 
 
Ansættelsestype (fast eller tidsbegrænset): Fast 
 
Dato for ansættelsesstart samt -periode: Snarest muligt 
 
Timeantal (ugentlig): Ca. 8 
 
Ugedage, tidspunkt: Tirsdag-torsdag 8-16 
Mandag+fredag 8-12.30 
 
Ansøgningsfrist: 31/5 
 
Øvrige kommentarer:  
 



 
 

Kontaktperson inkl. mailadresse og/eller telefonnummer:  
Holdleder Emilie Engel, stud.med., emilievesterengel@gmail.com 
Klinikejere David Bohnstedt og Ditte Marc, 2100klinikken@gmail.com 
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