
 

Glostrups bedste tandlægeklinik søger tandlæge! 
 

Vil du være en del af den bedste tandlægeklinik i Glostrup, der nørder tænder på et højt plan? Kan du se dig 

selv, som tandlæge på en klinik med stor patienttilgang og patienttilfredshed? 

Tandlægerne I Glostrup søger pr. 1.februar eller snarest muligt ”allround” tandlæge, som er fagligt 

kompetent til at behandle patienter på en samvittighedsfuld måde efter klinikkens høje etiske standarder. 

Vi har 3 superdygtige tandplejere, som varetager undersøgelser og parodontosebehandlingerne, samt nye 

patienter under 35 år. Det betyder, at du kommer til at udføre alle former for behandlinger, som 

cariesterapi, endodonti og statusundersøgelser på patienter med stort behandlingsbehov. Vi har dog kirurg 

og ortodontist, som tager sig at de allermest komplicerede behandlinger. Du skal kunne lide at have travlt 

og håndtere stressede situationer, men stadig levere kvalitet og god service til verdens bedste patienter 

med et stort smil. Selvfølgelig er du typen, som altid vil være villig til at lære nyt og konstant arbejder på at 

dygtiggøre dig. Da vi er en stor klinik, får du mange kolleger, blandt andet 4 tandlæger, som du kan sparre 

med, så vi forventer at du kan samarbejde og tager aktivt del i klinikkens udvikling.   

Da vi brænder for at yde den bedste kvalitet i vores behandlinger, har vi CBCT/Panoramarøntgen, Zeiss 

endomikroskop, 3D-scanner, dygtige og engagerede klinikassistenter, som kan understøtte dine 

behandlinger på bedst mulig måde, samt materialer og instrumenter af høj kvalitet. Udover dette har vi 

faciliteter, som callcenter, som konstant arbejder på at optimere aftalebøgerne, en administration og 

reception, som hjælper med det administrative. 



Vores tandlæger har udover almindelig tandpleje også et eller flere fokusområder, hvor vi henviser til 
hinanden internt, så patienterne får den bedst mulige behandling.  

Når du starter hos os, vil du hurtigt mærke den gode stemning på klinikken og du bliver en del af et større 

fællesskab med vores søsterklinik, Tandlægerne Enghave Plads 6. Under normale omstændigheder har vi en 

god frokostordning, og meget socialt samvær på tværs af vores klinikker, så det er en stor fordel at du er 

udadvendt og har et godt humør. 

Arbejdstiden er som udgangspunkt 30 timer, fordelt på 4 dage om ugen, 1 dag til kl. 18.30 og 3 dage til 

kl.16 Lad dig ikke hæmme af dette, hvis stillingen tiltaler dig.  

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på email: job@tep6.dk eller klinikchef Latifa Azzouzi 

på telefon 25 36 78 77 

Er du interesseret i at blive en del af vores fantastiske team, send os en ansøgning mrk. ”Tandlæge 

Glostrup” til job@tep6.dk 

Vi inviterer løbende til samtale, indtil vi har fundet den rette. Vi glæder os til at høre fra dig. 
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