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 20. april 2022

 Klinikassistenter

 Brøndby

Udskriv    

VI SØGER EN KLINIKASSISTENT MED ERFARING I KIRURGI TIL
VORES SKØNNE KLINIK I BRØNDBY

Ønsker du at assistere ved avancerede protetiske og kirurgiske behandlinger, samt sikre patienterne en god

oplevelse 

undervejs? Trives du i en meget travl hverdag, hvor du spiller en vigtig rolle i en effektiv arbejdsgang, og

hvor tempoet  

er højt? Så er det dig vi søger!

 

Om dig

Det er vigtigt for os, at du ser dig selv som en teamplayer og bidrager til, at vi sammen når vores 

fælles mål. Vi ønsker at du har en positiv tilgang til dine kollegaer.

Du har erfaring med assistance til alle former for kirurgiske indgreb 

(implantater, knogleopbygninger, parodontalkirurgi)



Du er serviceminded og lægger stor vægt på imødekommenhed overfor kollegaer, 

såvel som patienter



Du er smilende, har en god energi og er mødestabil

Du tager et naturligt ansvar og går gerne forrest

Du er omstillingsparat og trives i en travl hverdag

KLINIKASSISTENT MED ERFARING I KIRURGI
SØGES TIL VORES SKØNNE KLINIK I BRØNDBY
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Vi tilbyder

Du vil blive en del af et fantastisk team, som har et tæt sammenhold og et godt miljø, med en god 

kultur iblandt sig.

 

I Colosseum er det vigtigt for os at vores medarbejdere løbende udvikler sig og holder sig 

opdateret på nyeste viden og processer. Derfor tilbyder vi også både interne såvel som eksterne 

kursusaktiviteter.

Stillingen er på 37 ugentligt.

 

Om os

Vi er et velfungerende team bestående af 6 tandlæger, 2 tandplejere, 6 erfarne klinikassistenter, 

2 receptionister,1 klinikkoordinator og 1 klinikchef. Samarbejde og sparring er en stor og meget 

vigtig del af vores hverdag og vi prioriterer gode relationer til hinanden og ikke mindst vores 

patienter. Vi anvender Dental Suite, og har du kendskab hertil er det en fordel, men ellers står vi 

klar til at lære dig programmet. 

Vi vil håbe at høre fra dig!

 

 

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.

Gode personaleforhold, samt tilbud om sundhedsforsikring

En god stilling med spændende ansvarsområder og gode muligheder for videreudvikling

Dygtige, mødestabile og omsorgsfulde kollegaer

Joboplysninger
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Stilling 

Klinikassistent

Arbejdstid 

37 timer om ugen

Start 

Efter aftale

Ansøgning til 

Sabrina.ellesoe@colosseumklinikken.dk

Spørgsmål om jobbet? 

Klinikkoordinator: Sabrina E. Danielsen 

+45 92156470 

Sabrina.ellesoe@colosseumklinikken.dk

Arbejdssted 

Colosseum Tandlægerne Brøndby 

Nygårds Plads 3B. 

2605 Brøndby

Læs om klinikken 

colosseumtand.dk/broendby

Læs om Jacobs Foundation 

jacobsfoundation.or

 

Ansøgningsfrist: Vi afholder løbende samtaler

KONTAKT OS

Hovedkontor:

Colosseum Danmark

Carolinevej 3 

2900 Hellerup

CVR: 10097266

KONTAKT

Ønsker du at kontakte en af vores klinikker, kan

du �nde den her:
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