
Hos Dentalklinikken søger vi lige nu flere dygtige og erfarne kollegaer til at bistå 
os i en travl og spændende hverdag. Vi skal have udvidet vores teams i Jægerspris, 
Hedehusene og Odense. Læs mere om de enkelte klinikker og om at arbejde hos 
Dentalklinikken nedenfor. 

BLIV EN DEL AF ET INSPIRERENDE FAGLIGT MILJØ I EN VIRK-
SOMHED I VÆKST
Hos Dentalklinikken står vi for et højt behandlings- og serviceniveau. Du kommer 
til at indgå i et fagligt og socialt fællesskab med over 26 tandlæger fra vores 7 
klinikker i hovedstadsområdet og på Fyn. Vi vægter det kollegiale fællesskab højt 
og mødes ca. en gang om måneden til spisning og faglig sparring. I en stilling hos 
Dentalklinikken kan du forvente masser af faglig inspiration og up to date viden.

INHOUSE LAB
Vi har vores eget dental laboratorium, hvor vores laboratorietekniker producerer al 
protetik til klinikkerne.

IMPLANTATER OG KIRURGI
Som tandlæge hos Dentalklinikken kommer du til at udføre alle former for be-
handlinger. Er du interesseret i kirurgi, implantater og behandlingsplanlægning, er 
der gode muligheder for dette, da det er et særligt fokusområde på flere af vores 
klinikker. Dentalklinikken har et skræddersyet implantatprogram, som er udviklet i 
samarbejde med Straumann, og vi holder implantataftener flere gange om året.

VI LEDER EFTER FAGLIGT DYGTIGE, RUTINEREDE OG SAMAR-
BEJDSORIENTEREDE TANDLÆGER ...
Til gengæld kan du regne med:

• Garanti for fuld bog

• Attraktive løn- og ansættelsesvilkår

• Kurser og efteruddannelse

• Fokus på implantater

• Stort kollegialt fællesskab

JÆGERSPRIS
Til vores klinik i Jægerspris leder vi efter en rutineret tandlæge til en 
fuldtidsstilling. 

HEDEHUSENE 

Vores kollega har søgt nye udfordringer, og vi leder derfor efter en dygtig 
tandlæge til en stilling på 25-30 timer om ugen. Der er to behandlingsrum på 
klinikken. Vi har en fin patienttilgang, og der er gode muligheder for spændende 
behandlinger.

ODENSE
Er du interesseret i stillingen i Odense, kommer du til at indgå i et team på 4 tand-
læger. Der er stor patienttilgang på klinikken, og vi har derfor brug for en ekstra 
kollega. 

Vi glæder os til at høre fra dig!

Dentalklinikken søger tandlæger 
til Jægerspris, Hedehusene & Odense

JÆGERSPRIS
Parkvej 3A
3630 Jægerspris

ARBEJDSTID 37 timer/ugen

START 1. april eller hurtigst muligt

ANSØGNINGSFRIST Løbende

SEND DIN ANSØGNING TIL 
Andreas Kanstrup
aka@dentalklinikken.dk
mrk: Tandlæge Jægerspris

SPØRGSMÅL TIL STILLINGEN 
Andreas Kanstrup 51 20 58 12

HEDEHUSENE
RenTand
Hovedgaden 405
2640 Hedehusene

ARBEJDSTID 25-30 timer/ugen

START 1. april eller hurtigst muligt

ANSØGNINGSFRIST Løbende

SEND DIN ANSØGNING TIL 
Mohamad ElSouri 
mes@dentalklinikken.dk
mrk. Tandlæge Hedehusene

SPØRGSMÅL TIL STILLINGEN 
Mohamad ElSouri: 60 37 97 50

www.rentand.dk

ODENSE
Kongensgade 72, 3.
5000 Odense

ARBEJDSTID 37 timer/ugen

START 1. april eller hurtigst muligt

ANSØGNINGSFRIST Løbende 

SEND DIN ANSØGNING TIL 
Hamid Azzouzi
hamid@dentalklinikken.dk
Mrk. Tandlæge Odense

SPØRGSMÅL TIL STILLINGEN 
Hamid Azzouzi: 61 79 33 55

www.dentalklinikken.dk

KØBENHAVN K  -  KØBENHAVN N  -  HILLERØD  -  JÆGERSPRIS  -  BALLERUP  -  HEDEHUSENE  -  ODENSE




