
Vi søger 2 tandlæger 
til vores klinik i Herlev

Jeg har været tandlæge hos Colosseum Tandlægerne Herlev igennem mange år og er 
glad for at arbejde på en klinik med høj faglighed, god ledelse og fantastiske kolleger. 
Personligt har jeg fået god opbakning i mine ønsker om faglig udvikling og sætter 
stor pris på den frihed og det ansvar, som jeg har i min hverdag. 
- Tandlæge Mia Herning, Colosseum Tandlægerne Herlev

”
”

Vi søger i øjeblikket to dygtige tandlæger til vores store og flotte klinik i centrum af
Herlev. Den ene stilling er en fastansættelse, mens den anden er et barselsvikariat fra
d. 15. september 2021. Klinikken har et godt omdømme og oplever en stor tilgang af nye 
patienter, så vores aftalebøger er fyldt op med mange spændende behandlinger. For den 
rette kandidat til barselsvikariatet, vil der med stor sandsynlighed være mulighed for 
efterfølgende fastansættelse.

Om dig

Det er vigtigt for os, at du er en god menneskekender, er omsorgsfuld, energisk, en god 
håndværker og at du sætter en ære i at informere og vejlede dine patienter, så de på et op-
lyst grundlag kan vælge den behandling, der er bedst mulig. Du er grundig i din diagnostik, og 
stillingen indebærer, at du har kendskab til større behandlingsplanlægning.

Vi forestiller os, at du har nogle års erfaring som udøvende tandlæge i privat praksis.
Vi anvender Dental Suite, og har du kendskab hertil er det en fordel for dig.

Om klinikken

Colosseum Tandlægerne Herlev er én af landets største og mest moderne klinikker. Klinikken 
er beliggende i Herlev centrum og har 12 klinikrum, Panorama-røntgen og Trios scannere til 
rådighed. Vores team består af 9 tandlæger, 4 tandplejere og 10 klinikassistenter, 2 elever 
samt 1 klinikchef og 3 receptionister. Vi har desuden opbygget en henvisningsfunktion, hvor vi 
modtager henvisninger til bl.a. implantater, avanceret kirurgi, endodonti og invisalign.

Som team har vi fokus på fællesskabet og vi løfter i flok. Det er vigtigt for os, at hverdagen er 
præget af et tæt tværfagligt samarbejde i et uformelt og humørfyldt miljø, som er en stor del 
af vores kultur. Derfor afsætter vi også tid til behandlermøder og personalemøder.

Vi har desuden et ønske om, at vores behandlere løbende udvikler sig fagligt og med etable-
ringen af Colosseum Academy, et topmoderne uddannelsescenter i Oslo, er det vores ambiti-
onen at tilbyde adgang til unik efteruddannelse i faglig verdensklasse.

Vi tilbyder gode løn og personaleforhold, samt tilbud om sundhedsforsikring.

Om Colosseum Tandlægerne

Vores hovedfokus, næstefter at yde vores patienter den bedst tænkelige behandling, og vores 
ansatte en god og moderne arbejdsplads med et energisk arbejdsmiljø, er at hjælpe andre. 
Derfor ser vi gerne at man som ansat har lyst til at bidrage til vores ”Good neighbour”-
program, hvor vi som klinik gør noget godt for trængende i vores lokalområde.

Vi er hovedsponsor for Tandsundhed Uden Grænser (TUG), og er gerne behjælpelig hvis du 
ønsker at komme på dentalmission i udlandet. Udover vores lokale indsatser giver vores ejer 
hvert år sit fulde udbytte til vores familieejede fond Jacobs Foundation – en velgørenheds-
fond med særlig fokus på forskning i børn og unges udvikling.

Colosseum Dental Group er Europas førende leverandør af tandlægeydelser. Koncernen har over 4.500 ansatte fordelt på 
mere end 300 tandlægeklinikker i 8 lande. Klinikkerne omsætter til sammen for DKK 3 mia. Colosseum Dental Groups hoved-
aktionær er Jacobs Holding, et globalt, professionelt investeringsselskab med base i Zürich, Schweiz. Med sine investeringer i 
Colosseum Dental Group i Europa og North American Dental Group i USA har Jacobs Holding engageret sig langsigtet i tand-
lægebranchen. 100% af det økonomiske udbytte i Jacobs Holding går til velgørende formål via velgørenhedsorganisationen 
Jacobs Foundation, der støtter forskning i børn og unges udvikling på globalt plan.

Stilling
2 tandlæger (heraf 1 barselsvikariat)

Arbejdstid
30 timer pr. uge (4 dage)

Start
Fast stilling d. 1/8
Barselsvikariat senest d. 15/9

Ansøgning til
june.andersen@colosseumklinikken.dk

Spørgsmål om jobbet?
Klinikchef June Andersen
june.andersen@colosseumklinikken.dk

Arbejdssted
Colosseum Tandlægerne
Herlev Herlev Bygade 30
2730 Herlev

Læs om klinikken
colosseumtand.dk/herlev

Læs om Jacobs Foundation
jacobsfoundation.org


