Fuldtidsstilling som projektkoordinator i Kompetencecenter for Amning
Komiteen for Sundhedsoplysning søger en akademisk medarbejder til Kompetencecenter for Amning pr. 1.
oktober 2022, eller snarest derefter.
Vil du være en del af et team, som på nationalt plan arbejder med at omsætte forskningsbaseret viden om
amning til praksis? Vil du være med til at udvikle et vigtigt sundhedsfremmende fagområde? Så er dette
måske en stilling for dig. Kompetencecenter for Amning har stigende efterspørgsel på efter- og
videreuddannelse af sundhedspersonale i Danmark. Vi søger derfor en medarbejder med en relevant
sundhedsfaglig uddannelse suppleret med en kandidat eller masteruddannelse til en fast fuldtidsstilling.
De primære arbejdsopgaver vil være knyttet til følgende områder i kompetencecenteret: Undervisning på
ammekonsulentuddannelsen og temadage samt facilitering af faglige drøftelser og undervisning på
professionelle netværksmøder om amning, medvirke i projektarbejde, opdatering af materiale,
udarbejdelse af nyhedsbreve mv. Du kan læse mere om kompetencecentrets aktiviteter på
www.kompetencecenterforamning.dk
Det er et krav, at vores nye medarbejder har følgende formelle kvalifikationer:
• sygeplejerske, sundhedsplejerske, jordemoder eller anden relevant sundhedsuddannelse
• relevant kandidat eller masteruddannelse, fx indenfor folkesundhed, sundhedsfremme,
antropologi, pædagogik eller ernæring
Det er desuden en fordel hvis du også har:
• IBCLC eller lyst til at blive certificeret snarest muligt
• undervisningserfaring
• stærke mundtlige og skriftlige formidlingsevner
• erfaring med litteratursøgning
• gode engelskkundskaber
Jobbet indebærer en bred kontaktflade med sundhedsprofessionelle indenfor hele spædbørnsområdet, og
det kræver gode samarbejdsevner og en samtidig evne til at arbejde selvstændigt .
Som person er du løsningsorienteret, engageret i sundhedsområdet, har sans for formidling og evner at
arbejde effektivt med et samtidigt højt fagligt niveau. Vi tilbyder en arbejdsplads med spændende opgaver,
”højt til loftet” og et uhøjtideligt miljø, hvor du sammen med engagerede kollegaer leverer sundhedsfaglige
indsatser til sundhedsprofessionelle i hele Danmark.
Komiteen for Sundhedsoplysning har til huse på Østerbro i København, men der vil være rejseaktivitet i
hele Danmark. Du skal således være indstillet på at være fleksibelvedrørende placeringen af din arbejdstid.
Skriftlig ansøgning sendes til Ingrid Nilsson, job@sundkom.dk senest 11. august 2022 kl. 12.
Der vil være ansættelsessamtaler i uge 33 og en eventuel opfølgende samtale den 25.august.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til projektkoordinator Christine Halling telefon
2058 0797, specialkonsulent Marianne Busck-Rasmussen telefon 2496 0880 eller chefkonsulent Ingrid
Nilsson telefon 2267 2006.
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