
 

Parkinsonforeningen  • Blekinge Boulevard 2 • 2630 Taastrup 
parkinson.dk • info@parkinson.dk  • +45 36 35 02 30 

 

 

Parkinsonforeningen søger studentermedhjælper 

Har du lyst til at arbejde med rehabilitering til en patientgruppe, som har kæmpestor gavn af det? Så læs 

videre her. I Danmark lever 12.000 mennesker med parkinson. Langt flere er som pårørende påvirket af 

sygdommen. Parkinsonforeningen arbejder for at sikre personer med parkinson og de pårørende bedre 

livsvilkår. Det sker gennem information, rådgivning, rehabilitering, kurser, netværksdannelse, 

forskningsstøtte, politisk interessevaretagelse og medlemsservice. Rehabilitering gør en stor forskel for 

mennesker med Parkinsons sygdom. Vi søger en ny kollega til kursusadministration i Videns- og 

kompetencecenter for rehabilitering til mennesker med Parkinsons sygdom. 

Videns- og kompetencecenteret er et samarbejde mellem Parkinsonforeningen og Rehabiliteringscenter 

Sano, som er ejet af Gigtforeningen. Centeret bidrager til faglig udvikling af specialiseret rehabilitering, som 

udbydes på Sano og tilbyder kompetenceudvikling af kommunalt personale, privatpraktiserende 

fysioterapeuter o.a. Der er pt to ansatte i centeret, og 12 ansatte i Parkinsonforeningens sekretariat, hvor 

man har sin arbejdsplads. 

Studentermedhjælperen vil blandt andet få følgende opgaver:  

 Administrative opgaver i forbindelse med afvikling af kurser og seminarer 

 Databearbejdning af kursusevalueringer 

 Produktion af nyhedsbreve til kommunalt sundhedspersonale 

 Support til planlægning og afvikling af parkinson vidensdag. 

 

Vi tilbyder 

 Spændende og udfordrende opgaver 

 Et spændende fagligt miljø i en patient- og pårørendeforening 

 Super gode kollegaer, der er vant til at sparre med hinanden 

 En varieret og til tider travl hverdag 

 Fleksible arbejdstider 

Du kan læse mere om Parkinsonforeningen på: www.parkinson.dk, og om Sano på www.sanocenter.dk 

Du vil have arbejdssted i Danske Handicaporganisationers hus i Høje Taastrup. Jobbet er på 10-12 timer om 

ugen. Ansættelsesperioden er fra 15.8.2022 til 31.12.2023, under forudsætning af bevilgende 

myndigheders godkendelse. For yderligere oplysninger kan du kontakte projektleder Vibeke Grønlund 

vg@gronlund.dk, telefon 24962218 eller direktør, Astrid Blom, på ab@parkinson.dk, telefon 60726313. 

Ansøgning og C.V. sendes til Vibeke Grønlund vg@parkinson.dk senest den 1. juni. Ansættelsessamtaler 

forventes gennemført torsdag den 9. juni 2022. 
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