
- Er det dig, der altid sørger for 
at patienterne får den bedste 
service og går smilende ud ad 
døren?

- Er du en teamplayer, som altid 
er klar til at tage fat og hjælpe 
dine kolleger?

- Har du lyst til at være en del af 
et team med 10 dygtige kolleger 
på en topmoderne nyrenoveret 
klinik i Ballerup?

Hos Dentalklinikken i Ballerup søger 
vi en klinikassistent med start hurtigst 
muligt. 

Vi er 10 dygtige og erfarne kolleger, der 
står klar til at tage godt imod dig. 

Klinikken er ved at blive udvidet og reno-
veret, så du kommer til at arbejde på en 
superflot klinik med topmoderne udstyr. 

Vi leder efter en dygtig og imødekom-
mende klinikassistent, der er drevet af at 
give patienterne den bedste oplevelse. 
Det er vigtigt for os, at du har overblik, 
er ansvarsfuld og sætter en ære i altid at 
give en hånd med, hvor der er brug for 
det, når vi har travlt på klinikken. 

Vi har en stor patientbase, og vi udfører 
også mange større behandlinger. Der 
vil derfor være mange forskellige slags 
behandlinger i din dagligdag, hvorfor det 
er en fordel, hvis du har mindst nogle års 
erfaring som klinikassistent.

Der er dog mulighed for yderligere oplæ-

ring, så nyuddannede vil også komme i 
betragtning til stillingen. 

Erfaring med Dentalsuite og Office-pak-
ken er også en fordel.

En del af et større klinikfællesskab
Som ansat hos Dentalklinikken kommer 
du til at indgå i et fællesskab med over 
70 kolleger fordelt på 8 klinikker i Hoved-
staden og på Fyn. Vi har desuden eget 
dentallab, callcenter og administration. 

Vi er en virksomhed præget af tæt fagligt 
samarbejde og et uformelt miljø med 
fokus på høj faglighed og udvikling. 

Vores forventninger til dig ...
• Du er imødekommende, servicemindet 
og har en god patientkontakt
• Du trives med en hverdag med tempo og 
masser af opgaver
• Du er mødestabil og ansvarsfuld
• Du har erfaring med Dentalsuite og Offi-
ce-pakken og kan formulere dig skriftligt

Ansøgning
Lyder stillingen som noget for dig? 

Send din ansøgning med CV og referen-
cer til e-mail: sk@dentalklinikken.dk 
hurtigst muligt. 

Der vil blive afholdt samtaler løbende.

Har du spørgsmål til stillingen, er du vel-
kommen til at kontakte klinikchef Seyfi 
Kurnaz på telefon: 44 97 33 05.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Arbejdstid 
32-37 timer/ugen

Start 
Hurtigst muligt

Ansøgningsfrist
Løbende - vi venter gerne på den 
rette kollega

Send din ansøgning til
Seyfi Kurnaz
sk@dentalklinikken.dk
Mrk. Klinikassistent til Ballerup
Telefon: 44 97 33 05

Adresse 
Dentalklinikken Ballerup
Hold-An Vej 70
2750 Ballerup

www.dentalklinikken.dk

Klinikassistent til Ballerup


