
 
Bioanalytiker/Embryolog til fertilitetsklinik 
 
Fertilitetsklinikken Trianglen søger en bioanalytiker/embryolog 25-30 timer ugentlig, evt. med mulighed for 
32 timer ugentlig, og med ansættelse snarest muligt. 
 
Har du lyst til at arbejde i en travl klinik, hvor du vil blive en del af det team af embryologer, læger, 
sygeplejersker og sekretærer, der behandler ufrivillig barnløshed? 
 
Trianglen foretager alle former for udredning og behandling af ufrivillig barnløse. Klinikken lægger vægt på 
at levere behandling på højeste niveau i alle henseender. 
 
Vi er syv embryologer i laboratoriet, men pga. øget arbejdsmængde har vi brug for en kollega mere. 
Vi arbejder alle dage, også i weekender og på helligdage, hvor vi dog kun er 2-3 embryologer på arbejde. 
Laboratoriegruppen arbejder meget selvstændigt, men i tæt samarbejde med klinikkens læger, 
sygeplejersker og sekretærer. Vi har en travl hverdag, men arbejdet foregår altid i en hyggelig og uformel 
tone. 
 
Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte In Vitro Fertilisering, scoring og udvælgelse af æg, 
sædoprensning og frys/tø af æg. 
 
Vi tilbyder 

 Spændende og varieret arbejde 

 En dynamisk arbejdsplads med et godt og nært samarbejde med andre personalegrupper 

 God løn med mulighed for tillæg ved uddannelse til klinisk embryolog 

 Mulighed for deltagelse i kongresser, møder og efteruddannelse 

 Grundig oplæring 

 Mulighed for sundhedsforsikring 
 
Dine kvalifikationer 

 Uddannet bioanalytiker/embryolog 

 Kendskab til celledyrkning, sterilt arbejde og assisteret reproduktion vil være en fordel men ingen 
betingelse 

 God til at bevare overblikket 

 Har et godt humør i en travl hverdag 

 Taler og skriver dansk og engelsk 
 
Interesseret? 
Har du lyst til at vide mere, er du velkommen til at kontakte os på: 39 40 25 62, alle hverdage mellem kl. 13 
og 14. 
 
Du kan også læse mere om klinikken på vores hjemmeside www.trianglen.dk. 
 
Ansøgning kan mailes til: lab@trianglen.dk 
 
Der vil løbende blive indkaldt til samtaler. Ansøgningsfrist den 30-06-2020. 
 
Vi ser frem til at høre fra dig!  

http://www.trianglen.dk/
mailto:lab@trianglen.dk


 
 
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. 


