Komiteen for Sundhedsoplysning søger studentermedhjælper

Vi søger en engageret studerende fra Folkesundhedsvidenskab, Sociologi eller lignende til studenterstilling 15-20 timer om ugen.
Du er ca. halvvejs i dit studie, og er ikke bange for nye faglige udfordringer, men er også helt med på at lave
praktiske opgaver som at dække et mødebord. Du er interesseret i en studenterstilling, der giver dig mulighed for at prøve kræfter med dine fag i praksis, og som byder på afvekslende arbejdsdage i et dynamisk
miljø. Du kan arbejde selvstændigt og struktureret, trives i et uformelt arbejdsmiljø, har godt humør og
interesserer dig for sundhedsfremme og forebyggelse.
Opgaverne som student hos os omfatter blandt andet:


Litteratursøgning



Rapportskrivning



Spørgeskemakonstruktion



Databehandling og analysearbejde, primært kvantitativt, men også kvalitativt



Kopiering og print af undervisningsmateriale mv.



Opsætning af nyhedsbreve



Fakturering



Praktisk forefaldende arbejde

Om Komiteen for Sundhedsoplysning:
Vi tilbyder dig at indgå i en spændende hverdag hos en travl, almennyttig forening, der arbejder tværfagligt
og samarbejder med mange organisationer og offentlige organer. Komiteens kerneydelser er sundhedsindsatser, forlagsvirksomhed, projektudvikling og konsulentydelser. Komiteen arbejder inden for det brede
sundhedsområde. Du vil blive ansat som studentermedhjælper med tilknytning til projektgrupperne. Vi arbejder med udvikling, implementering, kvalitetssikring og undervisning bl.a. indenfor områderne patientuddannelse, mental sundhed og børnesundhed. Komiteen aflønner efter overenskomst med staten.
Du kan læse mere om os på www.sundhedsoplysning.dk eller www.patientuddannelse.info
Ansøgningsfrist:
Send din ansøgning pr. e-mail senest den 15. marts 2018 kl. 12 til job@sundkom.dk. Samtaler afholdes den
20. marts. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Lea Hegaard på mail la@sundkom.dk eller på telefonnummer 22662671. Komiteen holder til på Østerbro i København.
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Komiteen for Sundhedsoplysning er en non profit, almennyttig forening, hvis formål er at støtte sundhedsvæsenets behandling af sygdomme samt deltage aktivt i samfundets sygdoms-forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. Komiteens styrelse består af repræsentanter fra følgende sundhedsfaglige organisationer: Ansatte Tandlægers Organisation, Danmarks Apotekerforening,
Dansk Kiropraktor Forening, Dansk Psykolog Forening, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Tandplejerforening, Danske Fodterapeuter, Danske Fysioterapeuter, Farmakonomforeningen, Jordemoderforeningen, Lægeforeningen, Tandlægeforeningen, Ergoterapeutforeningen samt Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.

