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To erfarne sygeplejersker søges til Medico-virksomhed i 
Birkerød 

 
 

 
  

 

Har du erfaring som sygeplejerske, og har du lyst til at undervise og vejlede, så er det 

måske dig, vi søger som vores nye drænsygeplejerske på Sjælland. 

 

Om Vingmed 

Vingmed brænder for at skabe et tæt partnerskab med vores kunder. Det gør vi ved at 

skabe langvarige relationer baseret på Tillid, Respekt og Ordentlighed. 

Vi leverer højteknologisk medicinsk udstyr og lægemidler til den danske 

sundhedssektor, og sammen med vores tre søsterselskaber Vingmed AS (Norge), 

Vingmed AB (Sverige), og Vingmed OY (Finland) udgør vi én af Nordens største 

salgsorganisationer inden for avanceret medicinsk udstyr og sterilartikler. 

  

Jobbet 

Stillingen er timebaseret, og du kommer til at indgå i et team bestående af i alt 4 

drænsygeplejersker samt en produktchef, men du vil, som udgangspunkt, arbejde 

selvstændigt. Dit distrikt bliver Sjælland. 

 

PleurX permanent kateterkoncept er specifikt udviklet til patienter med 

tilbagevendende pleura effusion og ascites.  

Patienten har mulighed for hjemmedrænage og deraf væsentligt reduceret 

behandlingstid på hospitalet samt øget livskvalitet til følge.  

Med vakuumflasken kan patienten fuldføre sin drænage i hjemmet indenfor 5–15 

minutter og undgå tilbagevendende centese på hospitalet.  

 

Konceptet komplementeres af høj specialistkompetence hos vores 

drænsygeplejersker, som efter drænimplementering uddanner 

hjemmesygeplejersker, patienter og pårørende i hjemmet. 
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Opgaver 

• Oplæring af hjemmesygeplejersker i håndtering af permanent dræn og 

drænage i patientens hjem. 

• Sparringspartner for hjemmepleje og patient gennem patientens drænforløb. 

 

Kompetencer 

Vi forventer, at du: 

• Er uddannet, og har erfaring som, sygeplejerske  

• Har gode samarbejdsevner i forhold til hjemmesygeplejersker, patienter og 

pårørende 

• Er en god formidler, som kan lide at undervise 

• Evner at få tingene til at glide 

 

Som person har du følgende egenskaber: 

• Fleksibilitet 

• Empati og situationsfornemmelse 

• Åben og kommunikerende 

• Mødestabil, grundig, præcis og struktureret 

 

Derudover forventer vi, at du: 

• Er kontaktbar pr. telefon  

• Har egen bil til rådighed 

• Har mulighed for at arbejde ad hoc 

 

Du bliver en del af en dynamisk virksomhed med en stærk kultur, og vi tilbyder: 

• Et udviklende og spændende miljø med en uformel tone 

• Velordnede arbejdsforhold  

• Et værdisæt, hvor tillid, respekt og ordentlighed er i fokus 
 

Den gennemsnitlige arbejdstid er 6-12 timer ugentlig, men kan variere meget.  
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Hvis du synes denne stilling er noget for dig, modtager vi meget gerne din motiverede 

ansøgning samt CV via vores hjemmeside hurtigst muligt og senest 18. september 

2022 

 

Vi vil løbende indkalde til samtaler. 
 

Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte 

produktchef Mette Kamp på telefon 45 82 33 66. 

 
   


