Capio CFR privathospital søger kommunikationsmedarbejder
(barselsvikariat)
Vores kommunikationskonsulent skal på barsel, og vi søger derfor en dygtig og alsidig barselsvikar til vores
hospital i Hellerup.

Om stillingen
Arbejdstiden er fuld tid i en tidsbegrænset stilling på 10 måneder. Din arbejdsplads vil være på vores hospital i Hellerup,
men med opgaver fra alle vores hospitaler på tværs af landet.
Vi søger en barselsvikar til at varetage både interne og eksterne kommunikationsopgaver for vores privathospital. Der er
tale om en alsidig stilling med mange forskellige opgaver. Du vil bl.a. komme til at stå for:
 monitorering og udarbejdelse af content til Facebook og LinkedIn
 opdatering af hjemmeside og intranet
 interne nyhedsbreve
 afrapportering af intern patienttilfredshedsmåling
 udarbejdelse og revidering af patientinformationsfoldere (InDesign)
 nyhedsbreve til vores samarbejdspartnere
 monitorering og besvarelse af ris og ros på diverse platforme
Du vil få en hverdag, hvor der er fokus på produktion og kvalitet i samarbejde med vores veluddannede og motiverede
personale, som sætter faglig kvalitet og gode patientforløb højt.
Vi forventer
Vi forventer, at du er uddannet inden for kommunikation eller markedsføring – du kan være nyuddannet eller have et par
års erfaring inden for området. Du er selvstarter og vant til at arbejde selvstændigt, sætter en ære i at levere et
gennemarbejdet produkt og er perfektionist, når det kommer til retstavning og grammatik.
Du er imødekommende og servicemindet og formår at holde de famøse mange bolde i luften, selvom der kommer en
hasteopgave ind fra højre.
Erfaring med patientkommunikation samt med at arbejde i CMS og InDesign er en fordel.
Yderligere information om stillingen
Har du brug for yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommunikationskonsulent Aviaaja
Høyer på avh@capiocfr.dk.

Ansøgning
Send din ansøgning med CV til kommunikationskonsulent Aviaaja Høyer på avh@capiocfr.dk.

Ansøgningsfrist
Onsdag d. 1. april 2020. Der indkaldes løbende til samtale.
Tiltrædelse hurtigst muligt – senest 1. maj 2020.
Om Capio CFR
Capio CFR er et alsidigt privathospital med speciale i hhv. diagnosticering og behandling af ryg- og nakkelidelser samt
almen kirurgi – herunder mave-tarm, urologi, ortopædkirurgi, håndkirurgi og plastikkirurgi samt en lang række øvrige
specialer. Vi har fem hospitaler beliggende i henholdsvis Hellerup, Odense, Skørping, Viborg og Aarhus. I vores fem
afdelinger har vi i alt 17 operationsstuer og mere end 60 sengestuer samt en stor ambulant aktivitet.

Vi har gennem årene været i konstant vækst og er i dag et af de største privathospitaler i Danmark samt en del af
Ramsay-koncernen. Vi vægter kvalitet og patientsikkerhed meget højt, har konstant fokus på høj patienttilfredshed og er
for tredje gang akkrediteret uden bemærkninger efter Den Danske Kvalitetsmodel. Vores patienter kommer via
sundhedsforsikringer, som privatpatienter eller henvist fra regionerne.
Læs mere om os på www.capiocfr.dk

