
 

 

 

Vil du hjælpe Danmark gennem 
Coronakrisen - og tjene penge 
samtidig? (FULDTID) 

Gratis Quick Testcentre i Parken og Bella Center 
søger medarbejdere. 

 
Det er afgørende for Danmark, at vi får styr på Covid-19 virus og får bremset de mange 
smittekæder, der eksisterer og løbende udvikler sig i hele landet. Vi skal redde liv, forhindre at 
mange bliver meget syge og får eftervirkninger, og ikke mindst sikre at vores sundhedssystem og 
de mange dygtige, loyale og pligtopfyldende medarbejdere i vores sundhedssektor ikke bukker 
under. 

Det kan du bidrage til! 

Copenhagen Medical A/S opretter nu 2 store gratis testcentre i Parken på Østerbro og i Bella 
Center på Amager, hvor vi forventer at kunne teste mange tusinde mennesker om dagen i de 
næste uger; måske måneder. 

Vi skal gerne stå klar i næste uge til at modtage en større mængde borgere, der vil testes med 
vores quick test, som myndighederne anbefaler og betaler for. 

Vi skal ansætte en større mængde mennesker, der vil bidrage til at få Danmark bedre gennem 
krisen, teste danskerne og bremse smittekæderne. 

 

 



Vil du bidrage ved at arbejde som en af dem, der enten: 

• tager imod de borgere, der ønsker en test, registrerer dem i vores terminaler, giver dem 
en god oplevelse, samt viser dem videre i processen? 

• poder dem, der skal testes og sikrer, at folk får en god oplevelse i trygge rammer, så de 
bliver set, lyttet til og taget om, så de ikke føler sig som et ligegyldigt nummer i rækken? 

• tager imod de udførte test og taster resultater osv. ind i systemet og formidler resultatet af 
testen til dem, der er blevet testet? 

Og har du mulighed for at arbejde i Parken eller Bella Centret i en del af dagene og i tidsrummet 
mellem 06 og 22 alle dage i ugen i de kommende uger? Hvis ja, så kan du få 170 kr. i timen for dit 
arbejde + forplejning. 

Du vil naturligvis blive grundigt uddannet og trænet i den rolle, som du skal have. 

Det kræver, at du er serviceminded, får folk til at føle sig godt modtaget, er nærværende, er 
ansvarlig og går op i, at du gør tingene ordentligt og sikrer, at du taster de rigtige ting ind i systemet. 

Din baggrund er ikke så vigtig; det er klart, at hvis du har en sundhedsfaglig baggrund, har podet 
før eller har en udvidet førstehjælpsuddannelse, så er det godt, hvis du vil arbejde som poder, 
ellers er det ikke så vigtigt. Det, der er vigtigt, er, at du er motiveret for det her, har lyst til at arbejde 
serviceorienteret, og at du kan afsætte nogle timer i den kommende tid, og ikke mindst at du vil 
være med til at løfte en vigtig og meningsfuld samfundsopgave, der hjælper til med at bringe 
smittetrykket i Danmark ned. Du skal have en mobiltelefon samt en e-mail adresse. 

Kan du se dig selv i det? Har du lyst til at være en del af en spændende hurtigt reagerende 
operation, der har betydning for alle danskere? 

Så ansøg på www.cphmed.com.  

Eller tag direkte ind i Parken på Østerbro Indgang A11 – kig efter skiltene på Per Henrik Lings Allé 
– i tidsrummet mellem kl. 10 og 18 hver dag fra på torsdag d. 17. og henvend dig til en af vores 
rekrutteringsfolk, der vil tage en kort snak med dig. 

Ansøgningsfrist: 
Snarest muligt 

 

http://www.cphmed.com/

