
 
                                                  
  

Job til frisk studerende med interesse 
for toksikologi og/eller farmakologi 

 

Cirka 8 timer pr. måned 
Start: hurtigst muligt 

 
 
Dansk Selskab for Toksikologi og Farmakologi (DSTF) er et videnskabeligt sel-

skab, hvis formål er at fremme og styrke udviklingen af toksikologi og farma-
kologi i Danmark. Selskabets medlemmer kommer fra universiteter, andre 

forskningsinstitutioner og lægemiddelindustrien. Selskabet afholder årligt et 
2-dagsmøde med foredrag inden for både toksikologi og farmakologi, samt 2-

4 kortere møder med et smallere fokus.  
 

Vi søger en studerende som kan understøtte selskabets aktiviteter.   
 

Vi kan tilbyde: 
 

 Et netværk for en toksikologisk og/eller farmakologisk interesseret. 

 Deltagelse i faglige møder og diskussioner med bestyrelsen. 
 8 timers arbejde i gennemsnit pr. måned – arbejdsmængden varierer 

dog over året med selskabets aktiviteter (heraf to sammenhængende 
dage i efteråret). 

 Arbejde som primært kan klares hjemmefra med fleksibel arbejdstid og 
timeløn på 135 kr/time. 

 
Vi forventer at du: 

 
 Har flair for IT, og er klar til at lære DSTF’s medlemssystem. 

 Gerne har erfaring med udarbejdelse og vedligehold af hjemmesider (vi 
bruger WordPress). 

 Kan formulere dig korrekt skriftligt på dansk og engelsk i f.eks. nyheds-
mails til medlemmer, invitationer til medlemsmøder og referater fra be-

styrelsesmøder. 

 Kan holde overblik og deltage i det praktiske i forbindelse med med-
lemsmøder. 

 Kan arbejde selvstændigt og systematisk og er omhyggelig med udfø-
relsen af dette. 

 
Det er en fordel, hvis du er i gang med en uddannelse, der har berøring med 

toksikologi og/eller farmakologi, og at du selv har en faglig interesse i em-
nerne. 
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Du kan læse mere on selskabet på vores hjemmeside: https://dstf.dk/  

 
Ansøgningsfrist: 1. marts 2023  

 
Ansøgningen sendes pr. mail til mail@dstf.dk – med emnefeltet ”Jobansøg-

ning”.   
 

Spørgsmål om jobbet kan rettes til Anders A. Jensen (mail: aaj@sund.ku.dk) 

eller Maria Wielsøe (mail: mwielsoe@ph.au.dk). 
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