
  

 
TANDLÆGE TIL VORES KLINIK I KONGENSGADE CENTRALT I ODENSE 

  

   
Er du insisterende på at udføre tandlægearbejde af højeste kvalitet? Er du en stærk 
kommunikator og menneskekender, som med professionel og tillidsvækkende 
udstråling får patienter og personalet til at føle sig trygge og velinformerede? Så er du 
måske vores nye tandlæge!  
 
Vi søger en kollega til vores team af tandlæger og tandplejere på vores moderne klinik 
i Odense.  
 
Colosseum Tandlægerne Odense består af 3 tandlæger, 1 tandplejer og 4 klinik-
assistenter.   
 
Som person har du god energi, du er smilende, omhyggelig og empatisk, og du trives i 
en travl hverdag. Vi lægger stor vægt på at have en god fælles ånd, hvor vi til enhver 
tid hjælper hinanden og løfter i fælles flok 
 

 Stilling: Tandlæge 
Arbejdstid: 20 timer pr. uge  
Start: 1. april 2020 
Ansøgningsfrist: Snarest 
 
 
Ansøgning til:  
jan.djurholm@ 
colosseumklinikken.dk 
 
 
Spørgsmål om jobbet? 
 

Tandlæge Kirsten Rysgaard 
kirsten.rysgaard@ 
colosseumklinikken.dk 

 
 
Arbejdssted: 
Colosseum Tandlægerne  
Kongensgade 54, 1. sal 
5000 Odense 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Læs om klinikken: 
colosseumtand.dk/odense 

 
Læs om Jacobs Foundation: 
jacobsfoundation.org 

 
Vi tilbyder alle typer behandlinger, og søger en tandlæge med bred 
behandlingserfaring. Vi lægger derfor vægt på, at du har minimum 3 års erfaring, er 
vant til at samarbejde med tandplejere, og er rutineret bruger af Dental Suite. 
 

 

 
Tværfaglighed er et nøgleord hos Colosseum Tandlægerne, hvilket gør det muligt at 
tilbyde vores patienter alle behandlingsformer – fra almindelig og forebyggende 
tandpleje til kosmetiske behandlinger og den mest avancerede implantatkirurgi.  
 
Den løbende erfaringsudveksling i Colosseums danske og internationale netværk 
sikrer, at vores tandlæger og tandplejere er på forkant med udviklingen inden for 
tandlægefaget. Vi deler og sparrer med hinanden på tværs, og det forventes at du 
bidrager til dette samarbejde. 

 

  
 
Du kan forvente, at vi gør os umage for, at du føler dig godt tilpas og at vi giver dig de 
optimale menneskelige, faglige og fysiske rammer for et positivt arbejdsmiljø.  

 

  

   
 
 
 
 
Colosseum Dental Group er Europas førende leverandør af tandlægeydelser. Koncernen har over 4.500 ansatte fordelt på 
mere end 300 tandlægeklinikker i 8 lande. Klinikkerne omsætter til sammen for DKK 3 mia. Colosseum Dental Groups 
hovedaktionær er Jacobs Holding, et globalt, professionelt investeringsselskab med base i Zürich, Schweiz. Med sine 
investeringer i Colosseum Dental Group i Europa og North American Dental Group i USA har Jacobs Holding engageret sig 
langsigtet i tandlægebranchen. 100% af det økonomiske udbytte i Jacobs Holding går til velgørende formål via 
velgørenhedsorganisationen Jacobs Foundation, der støtter forskning i børn og unges udvikling på globalt plan. 

  
 

 

 

 

TANDLÆGE SØGES 
til Colosseum Tandlægerne Odense 


