
Klinikassistent søges til moderne klinik i Dragør
Vil du være med til at indgå i et stærkt team, der sikrer optimal patientbehandling og service samt
opbygger gode personaleforhold ?

Hvis ja - så er du den rette til stillingen som Klinikassistent hos Tandlægehuset Dragør

Praktiske oplysninger
Stillingen er på 32 timer om ugen(evt. færre el. fere timer ved behov) med opstart efter aftale med stor mulighed for
feksibilitet i arbejdstider.

Vores nye klinik ligger på A.P. Møllers Alle 9.a i Dragør med gode parkeringsforhold og tæt offentlig transport.
Klinikken har udsigt til fællesgårdhave med springvand og 3 lyse og dejlige klinikrum, og alt det nyeste udstyr.

Vi er et team på 2 tandlæger, 1 tandplejere, 2 receptionister og 2 klinikassistenter og 1 elev. 

Vi tilbyder dig
Gode arbejdsforhold med det nyeste digitale udstyr og en moderne tilgang.

Hos Tandlægehuset Dragør har vi fagligheden i højsædet, og hverdagen er præget af et tæt tværfagligt samarbejde. Vi
ved, at du som medarbejder er vores vigtigste styrke. Vi har fokus på den samlet patientoplevelse og den bedste
behandling. Det er noget, der kan mærkes, for patienttilfredsheden på vores klinik er helt i top.

Din personlige profl
Du går ikke på kompromis med kvaliteten af dit arbejde
Du har patienten i fokus og kan være med til at skabe en positiv omtale af klinikken i lokalområdet
Du er ansvarsbevidst
Du er stabil og arbejdsom

Om Tandlægehuset Dragør 
Klinikken blev fyttet til nye moderne omgivelser i 2019. Vores fokus er at patienterne har en god oplevelse hos
tandlægen. Derfor prøver vi konstant at udvikle os fagligt og forbedre vores service samt at skabe den bedst mulige
arbejdsplads. Læs mere om klinikken på vores hjemmeside: tandhus2791.dk

Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt Jeppe Bjørnsen på email jeppe@tandhus2791.dk eller telefon 31673098. Send gerne
ansøgning per mail til jeppe@tandhus2791.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!
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