
Lægehuset i Give søger 3-5 medicinstuderende 

Praksisbeskrivelse: Vi søger 3-5 gode medicinstuderende til vores store praksis, som består af 

4 faste læger, lægevikarer, 2-3 uddannelseslæger, en velfungerende og kompetent 

personalegruppe bestående af 4 sygeplejersker, 4 sekr., 3 SSA´er og 1 praksismanager. Vi har 

ca. 10.500 patienter tilknyttet vores praksis. 

Jobbeskrivelse: Vi har brug for en lille håndfuld medicinstuderende, der tilsammen kan dække 

3 dage om ugen 8 timer dagligt. Du vil både have sekretærarbejde, som bl.a. kan være 

telefonvisitation, receptfornyelser, betjene skranken mm. og klinikarbejde som består af bl.a. 

blodprøvetagning, EKG-optagelse, suturfjernelse, øreskyl, injektioner samt mange flere 

spændende opgaver. Forefaldende arbejde kan ligeledes forekomme.  

Alt sammen med god mulighed for supervision, oplæring og udvidelse af arbejdsopgaver og 

der vil altid være god mulighed for at kunne spørge om hjælp. Hos os vil du blive en del af et 

velfungerende team, hvor du vil få en varieret hverdag med masser af spændende opgaver. Vi 

sætter faglighed og god service meget højt. Du vil opleve et tæt samarbejde mellem læger og 

personale, hvilket er med til at give et godt patientforløb. Du kan glæde dig til en hverdag med 

mange gode stunder, grin og gode kolleger der har øje for hinandens trivsel. En rigtig god 

arbejdsplads med et sundt kollegialt fællesskab og masser af arbejdsglæde.  

Praksis adresse: Lægehuset i Give, Teglværksvej 9, 7323 Give. 

Semesterkrav: Ingen. 

Ansættelsestype (fast eller tidsbegrænset): Længerevarende, ikke tidsbegrænset. 

Dato for ansættelsesstart samt -periode: Snarest muligt. Ingen fastsat periode. 

Timeantal (ugentlig): 8 timer 

Ugedage, tidspunkt: Arbejdstiden vil ligge på hverdage i dagtiden. Typisk vil arbejdsdagen starte kl 
8-9 og slutte kl 13-16. Det finder vi ud af sammen. 

Ansøgningsfrist: Ingen frist – men snarest muligt, da vi mangler nu og vil kvalificerede kunne 

ansættes efter først-til-mølle-princippet. 

Kontaktperson inkl. mailadresse og/eller telefonnummer: 

Ansøgningen sendes til lægehusets praksismanager Karen Marie Sand på 

email: praksismanager@laegehusetigive.dk 

Har du lyst til at høre mere om jobbet eller om vores lægepraksis, er du meget velkommen 

til at kontakte Karen Marie på praksismanager@laegehusetigive.dk eller tlf. 53555125. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Med venlig hilsen 

Læger og personale ved Lægehuset i Give 
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