
 

 

 

 

 

Danmarks førende tandlægekæde  
 

 

 
 

Godt Smil Tandlægerne Aarhus C søger dygtig TANDLÆGE 

 
Mangler du en fyldt aftalebog – primært med behandlinger? Det har vi. Og vi mangler netop dig som tandlæge.  

 

Vi tilbyder en spændende og udviklende karriere i Danmarks største og førende tandlægekæde 
hvor fagligheden er i højsædet. Som tandlæge i et uformelt og ungt miljø, bliver du en central del af 
en værdidrevet klinik, der er præget af et tæt tværfagligt samarbejde. Hos Godt Smil har du som 
tandlæge mulighed for at påvirke de kommende beslutninger. 
 
Hvad tilbyder vi? 
- Topmoderne klinik med det nyeste digitale udstyr 
- En hverdag med spændende og udfordrende behandlinger der matcher dit niveau 
- Et bredt netværk med faglig sparring og samvær 
- Mulighed for at deltage i interne såvel som eksterne kurser 
- Et ungt og engageret team 
- En fyldt aftalebog, få undersøgelser og en fast udlært klinikassistent 
- Arbejdstid efter aftale med dig 
 
Hvem er du? 
- Gerne et par års erfaring, dette er dog ikke et krav 
- Du brænder for dit arbejde og for den daglige patientkontakt 
- Du har en høj faglig standard og går aldrig på kompromis med kvaliteten 
- Du er en teamplayer -og bidrager til et behageligt arbejdsmiljø 
- Du prioriterer kontinuerlig efteruddannelse og faglig sparring 
 

Godt Smil Tandlægerne Aarhus C 

Vores klinik er beliggende i centrum af byen, lige over for banegården. Klinikken ejes og drives af 
Tandlæge Lea Borre. Vi råder over 6 lyse behandlerrum, alt i digitalt udstyr, bla Trios scanner, og 
panorama røntgen. 
Teamet består i dag af 5 tandlæger, 3 tandplejere samt 7 klinikassistenter, heraf fast receptionist.  
 

Godt Smil Tandlægerne er Danmarks største og førende tandlægekæde. Vi udfører 

tandbehandlinger af høj kvalitet til en fair pris. Godt Smil består på nuværende tidspunkt af 24 

topmoderne tandlægeklinikker fordelt i landets større byer, og beskæftiger ca. 350 dygtige ansatte. 

Hver måned oplever Godt Smil klinikkerne en tilgang på over 3.000 nye patienter.  

 
Send din ansøgning og dit CV i en e-mail mærket ”Tandlæge Aarhus C” til områdeleder 

Pernille.beck@godtsmil.dk. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Pernille  

på telefon 92441998. Samtaler afholdes løbende. For yderligere information om Godt Smil se 

vores hjemmeside www.godtsmil.dk. 

 

 

 

 

http://www.godtsmil.dk/


 
 
 


