
 Limfjordens perle søger medicinstuderende! 

 
Praksisbeskrivelse:  
Vi er en ny klinik der går fra at være en regionsklinik til en almindelig PLO klinik i Nykøbing Mors. Vi er 3 

faste læger. I forbindelse med denne overgang har vi brug for lidt hjælp fra nogle dygtige medicinere. 

Jobbeskrivelse:  
I skal lave overbliksjournal på alle vores kroniker, ældre og borger med psykiatrisk diagnose. En del af dit 

arbejde vil også være at passe vores akut lab primært med blodprøver, EKG, LFU, urin mv.  

Semesterkrav:   
Ingen men erfaring med datafangst arbejde eller kendskab til arbejdet i almen praksis er en fordel 
 
Ansættelsestype: 
I første omgang tidsbegrænset fra 01.09.21 og 8 mdr. frem 
Hvis du har brug for en pause fra studiet og ønsker et vikariat på 4-8 mdr er det også muligt. 

Timeantal (ugentlig): I gennemsnit 7-8 timer om ugen men fleksible vilkår kan forhandles såfremt der 
tilbydes kontinuitet 
 
Løn:  
Efter overenskomst men der er mulighed for at forhandle sig til individuelt tillæg 
 
Ugedage, tidspunkt:  
Mandag til torsdag fra 08 til 15 
 
Ansøgningsfrist:  
Vi vil gerne have en lille ansøgning fra dig senest 01.08.21 sendt til mail d396915@dadlnet.dk 

Øvrige kommentarer:  
Vi er en del af et smukt Vandkantsdanmark men der er lidt afstand til vores klinik fra studiebyerne. Derfor 

tilbyder vi følgende vilkår så studielivet kan hænge sammen med arbejdet i klinikken: 

Mulighed for direkte transportordning til klinikken 

Mulighed for fri overnatning på vagtværelse og delvist kost 

Mulighed for at forhandle sig til et løntillæg der tager højde for transporttiden 

Kontaktperson inkl. mailadresse og/eller telefonnummer:  
 
Håber at I har lyst til at arbejde hos os hvor der er mulighed for at nyde livet på en smuk ø (tæt på cold 

hawai) samtidigt med at I laver et meningsfyldt klinisk arbejde. 

Har du spørgsmål til jobbet er du altid velkommen til at kontakte 

Sivas på mail d396915@dadlnet.dk 
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