
 

  

 
 

 
 
 

Ledende overtandlæge til Danmarks måske bedste tandpleje 
 
Efter 38 år i den kommunale tandpleje, har vores overtandlæge, valgt at tiden nu 
er kommet til at rejse jorden rundt og give stafetten videre. 
 
Vi er derfor 28 medarbejdere, der står klar til at byde dig velkommen på vores fire 
tandklinikker og på vores tandreguleringsklinik. Vi er meget selvkørende og sætter 
pris på vores fantastiske arbejdsmiljø, som vi er bevidste om, er vores alles an-
svar. For at vi kan udvikle os som tandpleje og medarbejdere, vil vi gerne, at du 
har følgende med i bagagen; 
 
Vi forventer, at du 

 Er en faglig dygtig tandlæge med solid erfaring i tandpleje til børn og unge 

 Har ledererfaring eller lysten til at påtage dig lederansvaret 

 Kan være tydelig i din vision for tandplejen både intern og ekstern 

 Kan trives og agere i en verden, hvor ting forandres og nye udfordringer 
kommer til 

 Vil være faglig leder og sikre en løbende faglig udvikling 

 Kan udvise rummelighed og fantasi til alternative løsninger 

 Trives i at arbejde tværfagligt 

 Inddrager medarbejderne og have fokus på trivsel og fællesskabsfølelse 

 Har et smittende humør og højt energiniveau 
 
 
Vi tilbyder 

 Det overordnede ansvar for tandplejen i Jammerbugt Kommune 

 Faglige og ledelsesmæssige udfordringer 

 Lederuddannelse og efteruddannelse 

 Fagligt dygtige medarbejdere 

 Højt til loftet – vi gør det på jammerbugtsk  

 At indgå i ledergruppen i Familie og Forebyggelsesafdelingen.  
 
Vi går efter forskellen i Jammerbugt Kommune og vi glæder os til at gøre det sam-
men med dig. Du vil aldrig stå alene, vi er et team, et team der ved at individet skal 
trives for at teamet skaber resultaterne. 
 

Løn og ansættelse 
Stillingen er på 37 timer om ugen og ønskes besat pr. 1. maj 2017. Lønnen fast-
sættes i henhold til gældende overenskomst mellem KL og ATO.  
 

 
  

 



 

  

Yderligere oplysninger 
Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til tandlæge og stedfortræder i 
tandplejen Helle Bidstrup, tlf. 72 57 85 13 eller Familie- og Forebyggelseschef Uffe 
Viegh Jørgensen, tlf. 72 57 74 61 

 

Ansøgningsfrist 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 20. marts inden klokken 
08.00. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 27. marts 2017.  


