
   

 

Studentermedhjælper til medlemsservice i Parkinsonforeningen 

Har du lyst til at arbejde i en dynamisk patient- og pårørendeforening? Så læs videre her! I Danmark lever 

12.000 mennesker med Parkinsons sygdom. Hertil kommer de mange pårørende, som også påvirkes af 

sygdommen. Parkinsons sygdom er en kompleks neurologisk sygdom. Den er kronisk og fremadskridende. 

Parkinsonforeningen arbejder for, at mennesker med parkinson og pårørende får den bedst mulige 

livskvalitet og håb om en fremtid uden parkinson. Foreningen har i dag 11.000 medlemmer, og vi får hele 

tiden flere. 

I Parkinsonforeningens sekretariat er vi 13 fantastiske kollegaer. Vi søger pr. 1. februar 2023 en ny 

studentermedhjælper, da den nuværende afslutter sine studier. Du vil primært få til opgave at håndtere 

vores medlemssystem med ind- og udmeldelser, diverse opdateringer og udviklingsinitiativer på området. 

Desuden vil du få opgaver af praktisk karakter med pakning og forsendelse af velkomstpakker og webordre 

og forskellige ad hoc-opgaver som for eksempel planlægning og afvikling af medlemsarrangementer. 

Vi søger dig som 

• Er struktureret og går initiativrig til opgaverne  

• Har gode kommunikative evner både på skrift og i tale  

• Har en god forståelse for IT-systemer  

• Er imødekommende og serviceminded. 

Vi tilbyder 

• Spændende og udfordrende opgaver 

• Et spændende fagligt miljø i en patient- og pårørendeorganisation 

• Et godt og socialt arbejdsmiljø med gode kollegaer og frokostordning 

• Fleksible arbejdstider i forhold til dit studie 

• Mulighed for at gøre en forskel for mennesker med en kronisk fremadskridende sygdom. 

 

Praktisk 

Sekretariatet ligger i Danske Handicaporganisationers hus i Høje Taastrup (15 min. i tog fra 

Hovedbanegården). Arbejdstiden er på cirka 12 timer om ugen med mulighed for fleksibel tilrettelæggelse. 

For yderligere oplysninger kan du kontakte Parkinsonforeningens direktør, Astrid Blom, på 

ab@parkinson.dk eller telefon 60 72 63 13. 

 

Ansøgning og CV sendes til Astrid Blom på ab@parkinson.dk senest 14. december kl. 10. 
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