
Studerende til Center for Almen Medicin på Københavns Universitet 

Vil du hjælpe med at omsætte forskning til samfundsmæssig impact? Har du gåpåmod og holder du af 
afveksling? Er du interesseret i et meningsfuldt studiejob, som bidrager til sundheden i samfundet?  

Så håber vi at modtage din ansøgning til stillingen som studentermedhjælp ved Center for Almen Medicin på 
Københavns Universitet. 

Dine opgaver 

Skulle vi være heldige at få dig som kollega, så får du en vigtig rolle blandt centerets omtrent 120 del- og 
fuldtidsansatte. 

Vi leverer og understøtter relevant forskning og undervisning i almen medicin, bidrager med ny viden og 
videreudvikler de kompetencer, som skaber grundlag for en veluddannet og velfungerende primærsektor til 
gavn for sundhedsindsatsen over for landets borgere. 

Du vil især løse opgaver inden for forskningsformidling og vidensmægling. Derfor er følgende en fordel: 

• Du er hjemmevant i PowerPoint, Word, Excel og Zoom og lettere grafisk arbejde 
• Du skriver gerne kortere tekster som f.eks. forskningsnyheder 
• Du læser gerne korrektur og transskriberer 
• Du har måske erfaring med at opdatere hjemmesider 
• Du har kendskab til brug af sociale medier som f.eks. LinkedIn, Twitter og Facebook 
• Du har måske erfaring med at redigere video eller lyd 
• Du har interesse for evaluering og måske implementering 

Uanset hvad, så vil du gerne lære nyt. Måske vigtigst af alt, så smøger du gerne ærmerne op og hjælper med 
opgaver, som både kan være store og små. 

Du byder også konstruktivt ind med dine egne idéer og forslag, når dine kollegaer – både forskere, 
administrativt personale og studentermedhjælpere – sammen drøfter og løfter de mange forsknings-, 
undervisnings-, udviklings- og administrationsprojekter, som hele tiden foregår på Centeret. 

Måske er du studerende på antropologi, statskundskab, filosofi, folkesundhedsvidenskab eller en helt femte 
samfundsvidenskabelig eller humanistisk uddannelse. Formentlig er du snart færdig med din bachelor- eller 
i begyndelse af din kandidatuddannelse. Men det vigtigste er din nysgerrighed og dit engagement. 

Arbejdstiden er 8-10 timer om ugen efter nærmere aftale. Aflønning i henhold til overenskomst mellem 
Finansministeriet og AC. 

Interesseret? Send din ansøgning vedlagt CV, eksamensbevis og evt. anbefalinger til FEAP@sund.ku.dk  
senest den 26. december 2022. Vi modtager kun ansøgninger pr. mail. 

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle interesserede til at søge stillingen. 

Yderligere spørgsmål 

Spørgsmål til stillingen kan rettes til Alette Heinrich Pramming, alette.pramming@sund.ku.dk  
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Om Center for Almen Medicin 

Centrets udforsker problemstillinger, der er relevante for arbejdet i almen praksis baseret på den virkelighed 
og det befolkningsgrundlag, der er i almen praksis. 

Centeret formidler det unikke ved almen praksis. Viden og indsatser, som skal bruges ude i praksis, og som 
er med til at sikre, at vores fag udvikler sig til glæde og gavn for patienterne, samfundet og de praktiserende 
læger. 


