
Tandlæge søges og klinik tilbydes 

Læsø Kommune søger kontakt med tand-
læge, der på sigt kan overtage Læsø Kom-
munes tandlægelige forpligtelser overfor 
børn og unge samt de svageste ældre 
borgere. Endvidere overtagelse af Læsø´s 
private tandlægepraksis, med lejemål i 
kommunens tandklinikker. 

Fordele ved at bo og arbejde på Læsø: 

Der vil være et større råderum i hverda-
gen. Du vil aldrig komme til at side fast i 
en kø til eller fra arbejdet. Det er nemt at 
forene arbejdet med fritidslivet. 
Du vil opleve en tryg og stabil arbejds-
plads, hvor dem der er ansat nu har væ-
ret tilknyttet klinikken igennem de sidste 
30 år samt et trofast klientel bestående af 
Læsøboere og feriegæster.  
Læsø Tandpleje er en veldreven og velor-
ganiseret klinik med gode klinikfaciliteter 
og beliggende midt på Læsø. Klinikken er 
er ejet af Kommunen, som prioriterer at 

have tandlæge på øen. Du kan regne med 
en begrænset startomkostning.
Som tandlæge skal du kunne dække hele 
det faglige spektrum.

Det er fantastisk at bo på Læsø! 

Der er et bredt udvalg af dagligvarebutik-
ker, restauranter, frisør, apotek m.fl. 
På Læsø er der er rigt kulturliv, og øen har 
altid været et trækplaster for kunstnere 
og kunsthåndværkere. 
Her er et mangfoldigt foreningsliv, der 
samler børn, unge og ældre til fælles og 
sunde interesser. 
Der er lægehus og sundhedscenter. Ved 
akut behandlingskrævende sygdom re-
kvireres en helikopter til sygehus. 
Læsø har en smuk varierende natur, en 
spændene kulturhistorie, et mangfoldigt 
foreningsliv, en bred vifte af boligtilbud 
og et sundt erhvervsliv med mange mu-
ligheder. 
Der er fast færge forbindelse til Frede-
rikshavn og taxaflyvning samt rutefly til 

Roskilde. Lige nu arbejdes der på færge-
forbindelse til Gøteborg.
Læsø er et trygt sted for børn at vokse 
op. Her får du de bedste muligheder for 
at koble arbejde sammen med familieliv 
og fritidsliv. 

Yderligere information og spørgsmål: 

Kontakt klinikchef og praksisindehaver 
Sven Thyø på telefon 9849 1480 eller 
2046 6888 (gerne efter kl. 16) eller Chef 
for Ældre og Sundhed, Helle Kunckel 
Christensen på tlf.nr. 5124 9597. 
Send ansøgningen til 
Læsø Kommune
att. Læsø Tandpleje
Byrum Hovedgade 58
9940 Læsø

Få din egen klinik på Læsø 
Arbejdsglæde, høj faglighed, ansvar og en god forretning
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