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Er du vores nye medical writer? 

 

Dygtig sundhedsfaglig formidler søges til konsulenthus med speciale i 

life science  

 

Du er kandidat i humanbiologi, medicin eller folkesundhedsvidenskab med flair for 

formidling. Måske du har taget en journalistisk tillægsuddannelse. Du forstår at gøre det 

komplekse forståeligt og nærværende og har samtidig en udpræget sans for detaljer. Du er 

god til at analysere data og til at se sammenhænge og kan omsætte dette til ord, der fænger. 

Du interesserer dig for sundhed i et samfundsperspektiv, begejstres over innovation og ser 

lægemiddelindustrien som en væsentlig bidragsyder hertil. Du er nysgerrig og samtidig 

vedholdende. Du trives både i dialogen med dine kollegaer og andre fagfolk og i det 

fordybende arbejde omkring udviklingen af artikler, nyhedsbreve og længere produktioner. 

 

Hvad kan vi tilbyde 

Molecule Consultancy er førende inden for sundhedskommunikation og faglig formidling. Vi 

er ambitiøse - sammen og hver for sig - og kan tilbyde en arbejdsplads med højt til loftet og 

med rig mulighed for at udfordre, videndele og sparre med et team af dedikerede og erfarne 

sundhedskommunikatører, der med vidt forskellige faglige baggrunde brænder for at gøre en 

forskel for vores kunder. Du vil indtræde i et miljø, hvor faglighed, kvalitet og service står højt 

på dagsordenen, men hvor der også er plads til livet udenfor 

Er du nået hertil og tænker, at dit navn står på opslaget, så hører vi meget gerne fra dig. Send 

en motiveret ansøgning og dit CV til administrerende direktør og partner, Mette Thorn 

Sørensen, inden den 31. juli 2020. Vi afholder samtaler i ugerne efter og behandler naturligvis 

alle henvendelser fortroligt. 

 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

 

E: mts@moleculeconsultancy.com │ M: 41 38 43 00 
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Sted 

København, Danmark 

Kategori 

Medicin og sundhed 
Markedsføring, sprog & kommunikation 
Biologi, bioteknologi og biokemi 

Type 

Fuldtid 

Kompetencer 

Data Analysis 
Kommunikation og formidling 
Scientific Writing 
Viden indenfor sundhedsfaglige område 
Forskning og Innovation 

Must-have sprog 

Dansk, Modersmål 

Nice-to-have sprog 

Engelsk, Professionel 

 


