
 

 

Ambitiøs, motiveret og serviceminded klinikassistent søges til 

SMíLEDESíGNS signaturklinik i indre København 

 SMíLEDESíGNS er en af landets førende klinikker, hvor vi tilbyder kosmetisk tandretning af højeste kvalitet.  

 

Vores vigtigste målsætning og ambition er, at give flere mennesker et skønt smil uden bekymringer, hvor 

kvalitet, service og indsigt i kundens behov er nøgleord for den måde, vi driver vores virksomhed på.  

 

Vores primære arbejde omhandler kosmetisk tandretning med Invisalign, som er tandretning, der foregår 

med næsten usynlige skinner, og derfor er et revolutionerende system til æstetiske behandlinger inden for 

tandretning. Invisalign har med stor succes givet nye smil til over 6 millioner mennesker i hele verden, og i 

Danmark har SMíLEDESíGNS allerede igangsat over 1000 behandlinger med Invisalign. På denne baggrund 

er SMíLEDESíGNS også branchens hurtigst voksende virksomhed i Danmark. 

  

 

Vi søger en topmotiveret og serviceminded klinikassistent i SMíLEDESíGNS’ nye signaturklinik på Nørre 

Farimagsgade 15. For at bestride stillingen er der en række krav, du skal kunne opfylde:  

 

Du skal være en del af SMíLEDESíGNS’ ansigt udad til og du skal derfor være smilende og yderst 

serviceminded.  

Du skal være professionel omkring din omgang med vores kunder og du må ikke miste overblikket. Du skal 

vide og kunne håndtere, hvad det vil sige, at være en nøgleperson i SMíLEDESíGNS’ ansigt udad til 

 

Du skal lære selvstændigt at kunne bestride lettere opgaver ved stolen såsom at udføre simple kontroller, 

tage aftryk, anvende vores 3D-scanner, påsætte attachments samt andre opgaver af lignende karakter. Du 

må gerne være nyuddannet, bare du er realistisk omkring, hvilke målsætninger du har i forhold til, hvad du 

kan og gerne vil lave i din dagligdag.  

Desuden skal du også kunne assistere vores tandlæger ved stolen. 

 

Vi forventer, at du altid møder glad på arbejde, er frisk på at tage opgaver til dig,  

er fleksibel og at du bidrager til vores i forvejen topmotiverede personale. 

Du skal forstå, at du er en vigtig del af vores team og derfor forventer vi, 

at du er klar til at yde en stor indsats for vores virksomhed.  

 

Der er tale om en fuldtidsstilling med start hurtigst muligt. Lønniveau afhænger  

af kvalifikationer men forventes som start at være på kr. 23.000-25.000.  

Stillingsbeskrivelse til klinikassistent hos SMíLEDESíGNS 

Har du spørgsmål til stillingen og jobindhold, er du 

velkommen til at kontakte Charlotte Brandgaard 

på charlotte@smiledesigns.dk 

Kun ansøgninger indeholdende CV og foto tages i 

betragtning. 

 

 

mailto:charlotte@smiledesigns.dk

