TANDPLEJER

Attraktiv stilling i Ballerup
Er du skarp til at diagnosticere og udarbejde behandlingsplaner i samarbejde
med tandlægerne?

Vi har en stor base af patienter med et middelstort behandlingsbehov og behandlingsparathed, så du kan forvente ”fuld bog” og rigeligt
arbejde.

Kan du forklare vores patienter om en
forestående behandling med empati og
faglig indsigt?

Du vil have selvstændige patienter, og som udgangspunkt er det tanken at du skal samarbejde
med en fast tandlæge, således at du har let til
sparring og udvikling.

Er du ansvarsfuld, udadvendt og dygtig
til at samarbejde?
Dentalklinikken er en sammenslutning af tandlæger. Vi består p.t. af 7 klinikker i hovedstadsområdet og på Fyn. Vi er en virksomhed præget af tæt fagligt samarbejde og et uformelt
miljø med fokus på faglighed og udvikling.

Vores store patientbase giver også mulighed
for at lade dig fokusere på og udvikle specielle
interesser, hvis det er et ønske.

Da vores tandplejer gennem mange år har
valgt at søge nye udfordringer, søger vi en
dygtig tandplejer til en spændende stilling på
vores klinik i Ballerup.
Arbejdstiden er op til 4-5 dage om ugen, afhængigt af dine ønsker.
På klinikken laver vi alle former for behandling, herunder større rekonstruktioner med
fast og aftagelig protetik samt implantologi.

Deltid eller fuld tid

Start
Hurtigst muligt

Ansøgningsfrist
Løbende

Send din ansøgning til
Seyfi Kurnaz
sk@dentalklinikken.dk
Mrk. Tandplejer

Du kan forvente
• Fast garanteret løn plus bonusordning
• Ansvar og faglige udfordringer
• Høj grad af sparring og udvikling

Tandplejer til Dentalklinikken Ballerup

Arbejdstid

• Et godt arbejdsmiljø på en spændende og dynamisk arbejdsplads

Arbejdssted
Dentalklinikken Ballerup
Hold-An vej 70
2750 Ballerup

Ansøgning

Spørgsmål til stillingen

Send din ansøgning hurtigst muligt til tandlæge
Seyfi Kurnaz på: sk@dentalklinikken.dk

Seyfi Kurnaz
Telefon: 28 80 85 89
www.dentalklinikken.dk

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget
velkommen til at ringe til Seyfi på telefon: 28 80
85 89.
Vi glæder os til at høre fra dig!

