
Bliv elev hos Dentalklinikken 
Hos Dentalklinikken Amager søger vi en 
dygtig og selvstændig klinikassistentelev 
med start hurtigst muligt.
På vores klinik, der for nyligt er overtaget 
af Dentalklinikken, udfører vi mange for-
skellige typer behandlinger, som du vil få 
kendskab til i løbet af din elevtid. 
Du kommer til at arbejde sammen med 
6 dygtige og erfarne kollegaer, som vil 
hjælpe dig med at komme godt i gang og 
få gode rutiner og arbejdsgange.
Som elev hos Dentalklinikken kommer 
du til at indgå i et fællesskab med over 
70 kolleger fordelt på 8 klinikker i Hoved-
staden og på Fyn. 
Dentalklinikken står for et højt behand- 
lings- og serviceniveau til rimelige priser. 
Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø 
og faglig udvikling hos vores medarbej-
dere.
Vi vil gerne tage god hånd om vores ele-
ver og bidrage til at uddanne dygtige og 
rutinerede klinikassistenter. Derfår får 
du bl.a. udleveret en elevhåndbog, der 
indeholder din personlige elevplan og 
en guide til de forskellige oplæringsom-
råder, du skal lære i løbet af din elevtid 
hos os.

Vores nye klinikassistentelev
•  Er imødekommende og har en god         
patientkontakt
•  Trives med en hverdag med tempo og 
masser af opgaver
•  Er mødestabil og ansvarsfuld

Du kan forvente
•  At få kendskab til en bred vifte af be-
handlinger 
•  At lære en masse og at opnå gode ruti-
ner og arbejdsgange 
•  Et godt arbejdsmiljø på en spændende 
og dynamisk arbejdsplads

Ansøgning
Kunne du tænke dig en elevplads hos os, 
skal du sende en ansøgning, hvor du for-
tæller lidt om dig selv, din erhvervserfa-
ring og uddannelse, og hvorfor du gerne 
vil være elev hos Dentalklinikken.
Har du spørgsmål til stillingen, er du 
velkommen til at ringe til os.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Arbejdstid 
37 timer/ugen

Start 
Hurtigst muligt

Ansøgningsfrist
Løbende

Send din ansøgning til
Cecilie Kastrup
cka@dentalklinikken.dk
Mrk. Elev Amager
Telefon: 35 85 66 55

Adresse 
Dentalklinikken Amager
Amagerbrogade 100, 1.
2300 København S

www.dentalklinikken.dk
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