
 

Tandlægerne på Christianshavn 
Receptionist til ny og topmoderne klinik 
 

Vi åbner ny klinik og søger derfor en ny kollega

 

Vi søger 1 fuldtids receptionist til en stilling på 

30-37 timer med start hurtigst muligt. Du vil 

blive en del af vores receptionist og call-center 

team hvor 7 kollegaer sammen har den vigtige 

opgave at være der for vores patienter, når de 

har brug for vores hjælp, på klinikken og i 

telefonen. Vi har et proaktivt og positivt 

mindset og har fokus på at løfte i flok. 

Resultater er noget vi skaber sammen – 

samarbejdet med hele teamet er i fokus og 

fællesskabet stærkt. Vi søger en kollega som er 

klar til at drage omsorg for vores patienter og 

har stort fokus på kvalitet og en der er klar til at 

levere den ypperste service. 

Af personlige egenskaber skal u kunne nikke 

godkende til følgende for at få succes i rollen: 

• Ansvarsbevidst 

• Smilende og åben 

• Udadvendt og god til at tale med alle 

typer mennesker, og at du brænder for 

at servicere og overgå vores patienter 

forventninger 

• Villig til at lære og udvikle dig 

• Klar til at trives i tempofuldt miljø 

Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads med: 

• Søde og kompetente kollegaer 

• Nærværende daglig ledelse 

• Åbenhed 

• Ærlighed 

• Proaktivitet vægtes højt 

• Udviklingssparring med fokus på de 

rigtige rammer for dig og teamet 

 

Du vil få indflydelse på planlægning af dine 

arbejdstider, således de kan passe ind i din 

hverdag også.  

Klinikken er udstyret med 20 klinikrum og vi er 

på nuværende 8 tandlæger og 10 tandplejere, 

som behandler på klinikken. Udstyret på 

klinikken er topmoderne og opdateret efter 

nyeste og bedste standarder. Vi laver alle 

former for behandling på klinikken og gør en 

ære i at udnytte vores kollegers kompetencer 

bedst muligt. I klinikken har vi en afdeling som 

udelukkende beskæftiger sig med intern 

ortodontisk behandling ved invisalign.  

Hvem er vi: 

• En god arbejdsplads med sunde 

værdier 

• 60 kolleger på nuværende fordelt på 2 

klinikker 

• Socialt prioriterende 

• Fine personaleforhold; heriblandt 

massageordning 

• Flotte og nye lokaler 

• Mange sjove sociale arrangementer 

Vi ser frem til at høre fra dig. Ansøgninger 

modtages på mail: job@tandbro.dk for 

yderligere spørgsmål kan også benyttes telefon 

6168 6362 


