Er du en af
Månedsskriftets
nye redaktører?
Med flair for det sproglige og med
overblik og koordinationsevne?
Vi vil gerne opruste vores redaktion, og i
den forbindelse har vi behov for to nye
redaktører:
1. En ansvarshavende redaktør 6-8 timer
ugentligt, med overblik og koordinationsevne, så vi kan få en (endnu) større
sammenhæng mellem vores forskellige
”produkter” (Månedsskriftet, Medibox,
iPraksis og Praksisskærm) og sikre god
sammenhæng mellem redaktioner,
bestyrelse og sekretariat. Du må gerne
have mange års klinisk erfaring og et godt
overblik over det almenmedicinske
fagområde. Vi forestiller os også, at du kan
påtage dig nogle ledelsesmæssige opgaver.
2. En ”ung” redaktør, 4- 6 timer om ugen,
som udover det redaktionelle arbejde har
lyst til at være med til at udvikle og skrive
til vores elektroniske platforme/sociale
medier. Vi forestiller os en relativt
nynedsat praktiserende læge, som har en
god føling med hvad den yngste gruppe af
praktiserende læger tænker og ønsker sig,
når det gælder faglig viden.
For begge stillinger gælder, at du skal være
speciallæge i almen medicin, have hovedbeskæftigelse i almen praksis, være fagligt
velorienteret, have sans for det sproglige,

have et stærkt almenmedicinsk netværk og
gode samarbejdsrelationer til de øvrige
specialer.
Lønnen følger overenskomsten for bedriftslæger, løntrin 10 . Det endelige timetal er
afhængigt af opgavesammensætning.
Stillingerne er 2-årige med mulighed for
forlængelse til i alt 6 år.
Tiltrædelse den 1. august eller efter nærmere
aftale.
Månedsskriftet har tre til fire redaktører,
hvis hovedopgaver er:
• Aktivt at skabe kontakt til artikelforfattere.
• Faglig vurdering, redaktion og sprogrevision af artikler.
• Udvikle tidsskriftet, så det fortsat lever op
til sit ry som som de praktiserende lægers
foretrukne informationskilde, når det
gælder faglig opdatering
Spørgsmål vedrørende ansøgning kan rettes
til nedenstående på telefon 35266785.
Samtaler afholdes i sidste uge i maj/første
uge i juni måned.
Ansøgning senest den 26. maj til redaktionssekretær Helle Raun hra@mpl.dk

