
 

 

 

Ambitiøs tandplejer med flair for kommunikation søges til SMíLEDESíGNS 

signaturklinik i hjertet af København — Vi søger en udadvendt og ambitiøs 

tandplejer, som har lyst til at være med på en fantastisk spændende rejse. 

 

Om dig 

Du er en engageret tandplejer, som er passioneret omkring at skabe flere skønne smil i Danmark, men som også 

er målbevidst, ambitiøs og vil dele vores ambition om at blive Nordens førende Invisalign udbyder. Du vil 

indtræde i en spændende stilling i en virksomhed der er i konstant udvikling, hvorfor du skal være 

omstillingsparat og klar til at gribe nye muligheder.  

Dine arbejdsopgaver kommer blandt andet til at bestå af diagnostik, kommunikation, behandlingsplanlægning, 

lettere tandrensning, montering af attachments, udførelse af kontroller, og påsætning af retention. I dette job 

lægger vi dog meget vægt på, at du har nogle gode kommunikative egenskaber, der udmærker sig til at være 

over den almindelige tandplejers egenskaber. Resten bliver du uddannet i.  

Udover at være smilende og engageret i dit arbejde, skal du kunne lide at have mange bolde i luften. Vi 

påskønner – og belønner – initiativrige og energiske medarbejdere, som ikke blot har en dokumenteret faglig 

ballast, men som også brænder for at gøre en forskel for vores kunder ud over det sædvanlige. Du skal være en 

fighter, en teamplayer og du skal kunne tage ansvar, træffe de rigtige beslutninger og turde går forrest. Du skal 

være mødestabil og altid være klar til at yde en ekstra indsats.  

 

Om SMíLEDESíGNS 

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. 

  

 

Er du vores næste SMíLEDESíGNER? 

Hvis ovenstående lyder som et godt match for dig, kan vi tilbyde et job, som indeholder 
store udviklingsmuligheder og undervisning, hvor du kan være med til at præge 
retningen for din stilling. Vi tilbyder et job hvor du får indflydelse, og vi værdsætter                                                   

en person, som godt kan lide at tænke nyt og optimere den måde, vi arbejder på.                                                       

Vi tilbyder særdeles attraktive ansættelsesvilkår for den rette kandidat.  

Du må gerne være nyuddannet så længe du er realistisk omkring dit 
Ambitionsniveau. Du får løn efter kvalifikationer men lønniveauet                                                                     
forventes at ligger på kr. 30.000-33.000.  
 

 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. 
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