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Er du uddannet klinikassistent og har erfaring og gå på mod inden for dit fag?

Kunne du tænke dig et job med masser af ansvar og udfordringer samt fokus 
på faglighed og kvalitet?

Vil du være en del af et godt team på 3 tandlæger, 3 tandplejere, 1 klinisk tand-
tekniker og 4 klinikassistenter, som vægter sparring, høj faglighed og arbejds-
glæde højt?

Så er dette job lige noget for dig. 

Vi kan tilbyde dig:
Vi kan tilbyde dig at blive en del af en klinik med et godt arbejdsmiljø. Som klinikassistent hos os 
får du søde og dygtige kollegaer, samt medindflydelse på hverdagen i klinikken. Klinikken er top 
moderne med de nyeste teknologier, hvor vi laver alt fra behandling af børn til implantatbehand-
linger med de nyeste teknikker. 
Din hverdag hos os vil byde på afvekslende arbejdsopgaver, høj faglighed og masser af ansvar. 

Vi forventer, at du:
• har erhvervserfaring som klinikassistent, både ved stolen, i sterilisationen og i receptionen
• har lyst til ansvar og arbejde med uddelegering
• er grundig og kvalitetsbevidst
• er villig til faglig udvikling og efteruddannelse
• vil deltage som en del af teamet, hvor alle hjælper alle
• har en positiv og rar attitude overfor patienter og kolleger
• har gode kommunikationsevner
• er fleksibel mht. arbejdstider
• kan arbejde selvstændigt og er vant til at have travlt

Er du den person, som vi lige står og mangler til vores fantastiske team,
så send os en ansøgning snarest muligt eller senest 27. februar på mail:
rikkewedellnielsen@gmail.com

dinTANDLÆGE er en demokratisk 
sammenslutning af privatejede og 
uafhængige tandklinikker med 
fokus på omsorg og sundhed

Vi er medlem af dinTANDLÆGE 
og tilbyder herigennem bl.a.:
• Efteruddannelsesprogram
• Faglige aktiviteter
• Sparring med medlemsklinikkerne

Antal timer:
34 t/uge

Tiltrædelse:
1. april 2020


