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Januar 2020 

Til DEKS på Rigshospitalet - Glostrup 
 
Vi søger en sekretær til DEKS pr 1. april 2020 eller efter aftale. Stillingen er en fast stilling på 25-37 ti-
mer om ugen - timeantallet er afhængig af dine kvalifikationer. Dine hovedopgaver vil være regnskab, 
ordrebehandling, kundehenvendelser og forhåbentlig databasearbejde. Ansøgere, som har kompetencer 
inden for både regnskab og databaser, vil blive prioriteret. Du vil være med til ordrebehandlingen i vo-
res eget it-system og betaling af fakturaer, som sker i SAP i samarbejde med regnskabsafdelingen på 
Rigshospitalet.  
Databasearbejdet omfatter bl.a. nødvendigt vedligehold af data og assistance med specielle SQL-udtræk 
alene eller i sparring med vores it-konsulent.  
Du skal desuden deltage i forberedelserne til DEKS’s årlige kongres, og da vi har kunder og leverandø-
rer fra både ind- og udland, er det vigtigt, at du er god til engelsk i både skrift og tale.  
 
Kort om DEKS 
DEKS er en landsdækkende, indtægtsdækket serviceorganisation som udbyder eksterne kvalitetssik-
ringsprogrammer og kvalitetskontrolmaterialer til danske laboratorier i sundhedssektoren. DEKS vare-
tager den danske del af SKUP - skandinavisk afprøvning af laboratorieudstyr til patientnære analyser.   
Der er 11 ansatte i DEKS: to sekretærer (hvor du vil være den ene), tre bioanalytikere, en kvalitetskoor-
dinator, to kemikere, en IT-specialist, en laboratoriemedhjælper og en institutchef.  
 
Vi tilbyder 

• En fast stilling på 25-37 timer med flextid 

• Personlig frihed og selvstændighed i arbejdet 

• Et spændende arbejde i et tværfagligt team med plads til humor og kollegial omsorg 
 
Dine kvalifikationer 

• Du har erfaring med regnskabssystemer, gerne SAP   

• Du har arbejdet indgående med databaser  

• Du er imødekommende og serviceminded   

• Du kan arbejde selvstændigt og skal selv kunne prioritere og koordinere dine opgaver   

• Du har gode kommunikationsevner på både dansk og engelsk 
 
For mere information 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte institutchef Gitte Henriksen (ikke 
tilstede i uge 7) på telefon 38 63 44 01. 
 
Ansættelsesvilkår  
Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst. Du vil være ansat i Region Hovedstaden med 
tjeneste hos DEKS på Rigshospitalet - Glostrup. 
  
Ansøgningsprocedure 
Ansøgningsfristen er mandag den 17. februar 2020. Vi forventer at holde samtaler i uge 9.  
 
Ansøgning og CV sendes online, læs her 

https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5106984

