
Har du lyst til at yde den bedst 
tænkelige service til vores pa-
tienter, og er du i stand til altid 
at ”smile” i telefonen?

Er du vild med at påtage dig 
ansvar og løse opgaver selv-
stændigt?

Vil du gerne have en arbejds-
plads, hvor der er mulighed for 
at avancere og blive udfor-
dret?

Så er det måske dig vi søger.

Dentalklinikkens callcenter ligger i Rød-
ovre, og vi søger en klinikassistent eller 
receptionist, der har lyst til at give vores 
patienter den bedste service og aflaste 
vores travle klinikker i det daglige. 

I vores callcenter betjener vi vores 
patienter både på mails og telefonen 
samt varetager forskellige administrative 
opgaver, herunder at hjælpe vores kol-
leger på klinikkerne administrativt med 
kasserapporter og lettere bogføring.

Vi er 6 kollegaer som er klar til at tage 
imod dig på kontoret. Derudover er vi 
omkring 70 kollegaer fordelt på vores 8 
klinikker på Sjælland og Fyn.

Vi forventer, at:
• Du er klinikassistent eller har haft erfa-
ring med receptionsarbejde.

• Du kan bevare overblikket og smilet, 
selv når det går stærkt.

• Du er god til at kommunikere med 
patienterne på mail og telefon og er 
serviceminded.

• Du kan begå dig i Officepakken og kan 
kommunikere på dansk og engelsk i 
skrift og tale.

• Du har haft berøring med bogføring og 
har lyst til at lære mere.

• Du kan arbejde selvstændigt, tage en 
beslutning og komme i mål med dine 
opgaver.

• Du gerne vil udvikle dig fagligt.

• Du er en teamplayer.

• Du kan arbejde 30-37 timer ugentligt.

Jobbet
• Kundebetjening i vores callcenter

• Dental Suite & Al dente telefoni

• Oplæring i bogføring i eksternt boghol-
derisystem

• Arkivering/journalføring

• Arbejde med forskellige faggrupper

• Ordre- & lagerstyring

Interesseret?
Send din ansøgning med CV og referen-
cer til sn@dentalklinikken.dk

Har du spørgsmål til stillingen, er du 
velkommen til at kontakte Samir Azzouzi 
på telefon 60 60 58 65.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Klinikassistent/receptionist 
til callcenter i Rødovre

Arbejdstid 
37 timer/ugen

Start 
Hurtigst muligt

Ansøgningsfrist
Løbende

Send din ansøgning
sn@dentalklinikken.dk
Mrk.: Callecentermedarbejder

Spørgsmål 
Samir Azzouzi
Telefon: 60 60 58 65




