
 
 

Lægesekretær til Fertilitetsklinikken Trianglen 

Vi søger en ny, dygtig, engageret og uddannet lægesekretær til Fertilitetsklinikken Trianglen – en del af 

Virtus Health 

Nordens førende Fertilitetsklinik fortsætter væksten. Kan du bidrage til den fortsatte vækst 

via motivation og engagement, er du den rette kollega på holdet. Vi værner om vores faglige  

kvalitet, resultater og patienternes tilfredshed.  

 

Trianglen er en travl og dynamisk fertilitetsklinik beliggende i Hellerup. Vi har et stort og bredt 

patientklientel fra Danmark, Norden og det øvrige udland. Vi medvirker til ca. 500 fødsler om året, og er 

en af Nordens største fertilitetsklinikker. Vi lægger stor vægt på at levere behandling på højeste niveau i 

alle henseender. 

Sekretærgruppen består af 5 uddannede lægesekretærer, hvor du vil blive den 6.  

Lægesekretærerne står for den første kontakt med vores patienter, og er derfor med til at tegne 

klinikkens ansigt udadtil. Vores opgaver er mangeartede, og består blandt andet af telefonkontakt, 

mailkorrespondance, receptionsarbejde og andre sekretærfunktioner.  

Vores arbejdstider er fordelt i dagtiden på hverdage og med fast weekendvagt, samt helligdagsvagter i 

fast et rul. 

Arbejdstider er på hverdage ml. kl. 7.00 – 19.00, og weekend og helligdage ml. kl. 7.00 – 17.00 

Sekretærgruppen arbejder meget selvstændigt, og i tæt samarbejde med det øvrige personale i huset - 

og på sigt er det hensigten at etablere teamledere i de forskellige personalegrupper. 

 

Vi forventer at du 

 Er uddannet lægesekretær  

 Arbejder struktureret og tager ansvar  

 Taler og skriver dansk og engelsk 

 Kan have mange bolde i luften på en gang – og gribe dem alle 

 Er god til at samarbejde med din egen gruppe og med andre faggrupper 

 Er smilende og imødekommende  

 Er fleksibel, og har en positiv tilgang til tingene  

  



 
 
 
 
Vi tilbyder: 

 En spændende, tværfaglig arbejdsplads med engagerede kolleger. En flad organisationsstruktur med 
en travl hverdag. En kultur, hvor trivsel, udvikling og faglighed går hånd i hånd.  

 Klinikken bygger på en god og uformel omgangstone. Vi ser muligheder, og bruger mindre energi på 
begrænsninger. 

 Stor kontakt med patienter og kolleger 
 En sekretærgruppe, som er positiv, fleksibel og har let til smil 
 En sekretærgruppe, som er meget engageret og har en stor, faglig stolthed 
 Oplæring, hvis du ikke har erfaring fra tidligere arbejde ved en fertilitetsklinik  

 

Vi stiler mod en ugentlig arbejdstid på ca. 30 timer, men vi er fleksible mht. timeantallet.  

 

Ansøgningen 

Ansøgning og CV fremsendes elektronisk på e-mail til Sekretærerne på sekr@trianglen.dk. 

 

Ansøgningsfristen er torsdag den 11. juni 2020 kl. 12.00, og samtaler vil foregå i uge 25. Ansøgningerne 

vil blive behandlet løbende. 

 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte os på 39407171. 

 

Vi ser frem til at høre fra dig! 

 
Fertilitetsklinikken Trianglen er en del af Virtus Health, der er verdensledende inden for 
fertilitetsbehandlinger med afdelinger i England, Irland, Singapore og Australien. 
 

NB. 

Personlige oplysninger 

Når du sender din ansøgning til Fertilitetsklinikken Trianglen, er du indforstået med, at vi modtager 

personlige oplysninger fra dig i form af navn mv. 

Når ansættelsesforløbet er gennemført, vil vi slette din mail, så vi ikke har dine oplysninger liggende. 


