
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Vi kan tilbyde dig:  
• En 2-årig uddannelse med mulighed for 

personlig og faglig udvikling. 
• En udfordrende og spændende hverdag med 

praktik på forskellige afdelinger og matrikler. 
• Indsigt i de administrative opgaver, der er 

omkring et patientforløb. 
• Et stærkt fagligt fællesskaber både 

lægesekretærer og elever imellem. 
• Gode arbejdstider og løn under uddannelsen. 

 
Stillinger 

Vi søger 10 nye lægesekretærelever til med opstart 
den 1. august 2022. 
 
Ansøgning 
Søg jobbet online på www.vest.rm.dk ved at klikke på 
søg job. 
Husk at vedhæfte din ansøgning, CV, kopi af 

eksamensbeviser inkl. Folkeskolens 9. og 10. klasses 
afgangsprøve, samt andre relevante bilag. 
 
Ansøgningsfristen er 6. februar 2022. 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 8-9 2022. 

Drømmer du om at være med til at skabe den bedst mulige vej for patienterne i vores 

sundhedssystem, indgå i et tværfagligt samarbejde med det øvrige sundhedspersonale? 

– og har du lyst til at spille en central rolle på en stor og energifyldt arbejdsplads? 

 

Så er det dig vi søger som vores nye lægesekretærelev! 

 

Vil du spille en vigtig rolle i 
vores sundhedsvæsen? 

- Så bliv lægesekretærelev 
hos Hospitalsenhed Vest! 

 

Vi forventer, at du… 
• Har lyst til at udfordre dig selv og lære nyt. 
• Brænder for at arbejde på en spændende 

arbejdsplads, hvor samarbejde og 
kommunikation er i højsædet. 

• Er omstillingsparat, interesseret og ansvarsfuld. 

• Anvender dansk grammatik og retstavning 
korrekt samt har gode sprogkundskaber. 

• Har viden om brug og interesse for it. 
• Er mødestabil, serviceminded og 

pligtopfyldende. 
 

Hvad skal du kunne? 
• Bestået HHX, 2-årig HG eller EUX. 
• Øvrige gymnasiale uddannelser skal suppleres 

med grundforløbskursus (5 uger). 
• Behersker blindskrift inden uddannelsesstart. 

 
Inden uddannelsesstart skal du opfylde 

fagniveaukravene, som du kan læse om på www.dl-
hk.dk eller www.uddannelsesnaevnet.dk 
 
Har du spørgsmål: 
Se hele stillingsopslaget og læs mere om stillingen på 
www.rm.dk. 

http://www.vest.rm.dk/
http://www.dl-hk.dk/
http://www.dl-hk.dk/
http://www.uddannelsesnaevnet.dk/
http://www.rm.dk/

