
 

Speciallæge 
Fertilitetsklinikken Trianglen ApS 

Speciallæge til Fertilitetsklinikken Trianglen i Hellerup – en del af Virtus Health. 

Nordens førende Fertilitetsklinik forsætter den positive vækst. Hvis du kan bidrage til den fortsatte 
vækst via motivation og engagement, er du den rette kollega på vores team. 

Vi værner om vores faglige kvalitet, resultater og patienternes tilfredshed. 

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

Vi søger pr. 1. april 2021, eller efter aftale, en uddannet speciallæge til en fuldtidsstilling ved 
Fertilitetsklinikken Trianglen, Hellerup, samt gynækologisk speciallægepraksis. 

Vi søger en læge, som er speciallæge i gynækologi og obstetrik – meget gerne med erfaring fra 
fertilitetsspecialet. 

Der skal påregnes weekend- og helligdags arbejde. 

Fertilitetsklinikken Trianglen er Nordens førende privatklinik, hvor vi har mere end 1600 IVF/ICSI-

behandlinger om året. I Fertilitetsklinikken Trianglen er vi et tværfagligt team bestående af 
sekretærer, læger, bioanalytikere og sygeplejersker. Fertilitetsklinikken beskæftiger sig med 
infertilitetsudredning og -behandling. 

Vi forventer, at du: 

 Er speciallæge i gynækologi og obstetrik – gerne med erfaring inden for fertilitetsbehandling. 
 Arbejder aktivt med og evner nærværende kommunikation i forhold til patienter, kollegaer og 

samarbejdspartnere. 
 Aktivt skaber og bidrager til tværfagligt samarbejde. 

 Tænker innovativt og proaktivt i forhold til opgaveløsning. 

Vi tilbyder: 

 En spændende stilling som læge hos den førende internationale fertilitetsklinik med en stærk. 

tværgående samarbejdskultur. En flad organisationsstruktur med en travl hverdag. En kultur, hvor 

trivsel, udvikling og faglighed går hånd i hånd. 
 Vi lægger vægt på et højt niveau af information og medinddragelse af vores patienter 
 Vi lægger vægt på, at vores patienter behandles på højeste faglige niveau og at behandlingen 

individualiseres 

 Klinikken bygger på en god og uformel omgangstone, vi ser muligheder, og bruger mindre energi på 

begrænsninger. 

 Vi søger en kollega på fuld tid, men vi er åbne over for eventuelt ønske om deltid. 



 
Ansættelsesvilkår 

Ansættelsesvilkår er attraktive og i henhold til individuelle kvalifikationer. 

Yderligere information 

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til lægelig direktør og Speciallæge Kåre 
Rygaard eller Adm. direktør, Michael Kanstrup, på tlf.: 39 40 70 00 

Ansøgningen 

Ansøgning og dokumentation fremsendes elektronisk på email til Søs Krogslund 
på mk@trianglen.dk. 

Ansøgningsfristen er den 15. marts 2021. Ansøgningerne vil blive behandlet løbende. 

Vi ser frem til at høre fra dig! 

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 
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