
 
 

 
PLO - Lægedage søger studentermedhjælp 25 timer om ugen 

Tidsbegrænset stilling 
 
 
Praktiserende Lægers Organisation (PLO) søger en dygtig studentermedhjælp til registrering og 
booking i perioden 6. august til 12. december 2014. 
 
Arbejdet består primært i kursusregistrering til de praktiserende lægers årlige lægekongres, Læge-
dage. I uge 46 vil du deltage som bookingassistent på lægekongressen (Lægedage) i Bella Center. 
 
Opgaver 
Administrativt og praktisk arbejde med registrering og booking i forbindelse med lægekongres i 
november. 
 

• Administrering af tilmeldinger, fakturaer og badges til kursisterne 

• Vejledning til henvendende kursister om udbud af kurser 
• Forefaldende sekretæropgaver. 

 
Faglige kundskaber 
 

• Gerne erfaring med registrering/booking  
• Venlig og professionel telefonservice 

• Gerne nogen erfaring med statistik og Excel 

• Gerne nogen sekretærerfaring 
• Kendskab til og interesse for almen praksis/lægeverden en stor fordel. 

 
Personlige egenskaber 

 
• Arbejder struktureret, grundigt og hurtigt 

• Er serviceminded, fleksibel og udadvendt 
• Har gode samarbejdsevner og masser af energi 

• Har overblik og er god til at kommunikere, såvel skriftligt som mundtligt. 
 
Arbejdstiden vil være dagligt i tidsrummet kl. 9.00-14.00 (eller 15.00 – efter fælles aftale). I uge 46 
må påregnes ca. 45 timers arbejde. 
 
Du vil komme til at arbejde i rare omgivelser med søde kolleger - tonen er uhøjtidelig. 
 
På www.plo-e.dk kan du få informationer om Lægedage.  
 
Tilkendegivelse af interesse samt CV med relevante oplysninger bedes mailet senest tirsdag den 
22. april 2014 til Kirsten Talbro Laraignou (ktl.plo@dadl.dk)   
 
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Lægeda-
ge, Kirsten Talbro Laraignou (tlf. 35 44 84 74) eller kongressekretær Pernille Schmidt-Andersen 
(tlf. 35 44 84 66). 
 
Praktiserende Lægers Organisation er en landsomfattende organisation, der har til formål at varetage de alment prakti-
serende lægers faglige og økonomiske interesser. Vi er en del af Lægeforeningen. 
 
Vores sekretariat, der består af 30 ansatte, har til huse i Domus Medica, tæt ved Østerport station. 
 

 


