
Klinikassistent til København K

KØBENHAVN K  -  KØBENHAVN N  -  HILLERØD  -  JÆGERSPRIS  -  BALLERUP  -  HEDEHUSENE  -  ODENSE

VELDREVET KLINIK I HAVNEGADE VED NYHAVN

Hos Dentalklinikken søger vi lige nu en dygtig og selvstændig klinikassi-
stent til at hjælpe os i en travl og spændende hverdag.

I Havnegade vil du opleve en travl og spændende hverdag med mange 
patienter og forskelligartede behandlinger. Vi værdsætter det gode 
teamwork og en rar og imødekommende tilgang til patienterne. Du må 
meget gerne have erfaring med AlDente og have flair for de administra-
tive opgaver. 

BLIV EN DEL AF ET INSPIRERENDE MILJØ I EN VIRKSOMHED I 
VÆKST

Hos Dentalklinikken står vi for et højt behandlings- og serviceniveau til 
rimelige priser. Du kommer til at indgå i et fagligt og socialt fællesskab 
med over 50 medarbejdere på vores 7 klinikker i hovedstaden og på 
Fyn. Vi vægter det kollegiale fællesskab højt, og du kan regne med både 
faglig og personlig udvikling i en ansættelse hos Dentalklinikken.

I DIT DAGLIGE ARBEJDE SKAL DU VARETAGE FØLGENDE OPGAVER

• Indkald

• Rykkere

• Varebestilling

• Reception

VORES NYE KLINIKASSISTENT … 

• Er ansvarsfuld, udadvendt og dygtig til at samarbejde

• Har overblik og en systematisk tilgang til arbejdet

• Har en god patientkontakt

• Er stabil, ansvarsfuld og dygtig til at samarbejde

• Har overblik og en systematisk tilgang til arbejdet

• Er imødekommende og har en god patientkontakt

• Trives med en hverdag med tempo og masser af opgaver

DU KAN FORVENTE … 

• Ansvar og udfordringer

• Et godt arbejdsmiljø på en spændende arbejdsplads og et stort 
kollegialt fællesskab

Vi glæder os til at høre fra dig!

ARBEJDSTID 

30-37 timer/ugen

Weekendvagter må påregnes

START 

1. april eller hurtigst muligt

ANSØGNINGSFRIST 

Løbende

SEND DIN ANSØGNING TIL 

Martin Sarauw

ms@dentalklinikken.dk 

mrk. Assistent Havnegade

SPØRGSMÅL TIL STILLINGEN 

Martin Sarauw 

Telefon: 31 66 77 20

eller 

Christina Stausgaard

Telefon: 28 88 28 28


