
Vi søger dig, som har lyst til at overtage etableret 
tandplejerstilling i en moderne, velfungerende tandklinik med de 
bedste kollegaer og sammenhold i top.

Arbejdsopgaver og kvalifkationer

Vi ser gerne at du har erfaring, men det er ikke et must.

Du skal sammen med klinikkens 3 andre tandplejere stå 
for hovedparten af vore undersøgelser og tandrensninger, 
samt parodontitis behandling. Derudover er der mulighed 
for at scanne til bidskinne, lave plast og bedøve hvis du har 
gennemført efteruddannelsen, eller har lyst til at lære det.

Vi ønsker, at vores tandplejere kan lave overslag og 
behandlingsplaner, men har du ikke allerede erfaring med det, 
vil vi gerne lære dig det.

Du skal være smilende, serviceminded og god til at 
diagnosticere. Faglig dygtig og god til at kommunikere.  Vi 
møder vores patienter i øjenhøjde i en rar uhøjtidelig atmosfære, 
hvor alle kan føle sig trygge og godt tilpas.

Hvem er vi

Vi kan tilbyde dig et job som en del af et team på 4 tandlæger, 4 
tandplejere og 8 klinikassistenter. Vi har et stærkt sammenhold 
hvor der er plads til både hygge og grin. Vi spiser frokost 
sammen hver dag og laver forskellige sociale arrangementer ud 
over sommerfest og julefrokost.

Som tandplejer er du med til personalemøder, men også 
tandplejer-møder med dine tandplejerkolleger samt 
behandlermøder hvor tandlægerne er med. Vi har fokus på at 
holde os opdaterede og fagligt dygtige og derfor er der god 
mulighed for, at du kan videreudvikle dig og gå på kurser. 

Vi har nye units med røntgen og intraoralt kamera. Trios scanner 
samt OP. Vi tilbyder lupbriller, da vi mener forstørrelse og godt 
lys fremmer det gode resultat vi efterspørger. Vi har 8 flotte, 
lyse klinikrum og du vil få dit eget. Vi tilbyder 30-37 timer, alt 
efter dit ønske, fordelt på 4-5 dage.

Hvis du mener dette job er noget for dig, så send en ansøgning 
snarest til info@koegetand.dk. 

Samtaler holdes løbende indtil den rette kandidat er fundet.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Tandlægehuset Køge 
Bjerggade 7 
4600 Køge 
56651404 
www.koegetand.dk

Tandplejer søges til 
topmoderne klinik i Køge centrum


