
Ny mesterlæreelev

Da vores dygtige elev skal på barsel, søger 
vi en imødekommende og ansvarsfuld elev 
med start hurtigst muligt. Vi venter gerne 
på den rette elev.

Vi ser gerne, at du er i ny mesterlære, men 
det er ikke et krav.

Som elev hos Dentalklinikken kommer du 
til at lære rigtig meget i løbet af din elevtid. 

Det er vigtigt for os at uddanne dygtige ele-
ver med et højt fagligt niveau, og vi har der-
for udviklet vores eget elevprogram. 

Du får bl.a. udleveret en klinikmanual og 
en elevhåndbog, og du får også en mentor, 
som kan hjælpe og vejlede dig gennem din 
elevtid hos os. 

Vi afholder desuden interne prøver i organi-
sationen for at sikre os, at vi får lært dig det 
du skal, mens du er hos os.

Klinikken og teamet

På klinikken i Jægerspris kommer du til at 
møde 8 dygtige og søde kollegaer, som vil 
hjælpe dig godt på vej og give dig værktøjer 
til at opnå gode rutiner og arbejdsgange. 

Teamet består af tre tandlæger, en tandple-
jer, tre assistenter og en elev.

Vi er en alsidig klinik, der udfører mange 
forskellige typer behandlinger, som du vil 
få kendskab til i løbet af din elevtid. Vores 
klinikrum er fuldt udstyrede, og du kom-
mer derfor også til at stifte bekendtskab 
med det nyeste udstyr og de nyeste be-
handlingsmetoder.

Vi arbejder med en høj grad af struktur, der 
vil gøre det let for dig at falde ind i klinik-

kens rutiner og hurtigt blive en del af vores 
team på lige fod med klinikkens øvrige as-
sistenter.

Vores elever fra Jægerspris ligger altid i 
toppen af deres skoleklasser, hvilket vi na-
turligvis er meget stolte af.

Dentalklinikken som arbejdsplads

Som elev på Dentalklinikken bliver du en 
del af et større klinikfællesskab med otte 
tandlægeklinikker. 

Overalt i organisationen arbejder vi på at 
understøtte følgende principper, som skal 
være med til at gøre Dentalklinikken til en 
af de bedste tandlæger i Danmark:

• Vi ønsker at levere det højeste serviceni-
veau til vores patienter.

• Vi ønsker at fremstå innovative og drifti-
ge, og har fx fuldt udstyrede klinikker med 
scanner, et helt nyt rodbehandlingssystem 
og OP-røntgen.

• Vi ønsker at være en attraktiv arbejds-
plads og vægter udvikling af vores medar-
bejdere højt. Vi gennemfører derfor både 
årlig medarbejdertrivselsundersøgelse og 
MUS-samtaler med alle ansatte.

• Vi ønsker at have et højt fagligt niveau på 
alle vores klinikker, og har derfor en tand-
lægefaglig chef, som varetager udviklingen 
på dette område.

Ansøgning
Send os din ansøgning, CV og referencer.

Du er også meget velkommen til at ringe til 
os for at høre mere om at være elev hos os. 

Vi glæder os til at høre fra dig!

Arbejdstid 

37 timer/ugen, mandag - fredag

Start 

Efter aftale

Ansøgningsfrist

Hurtigst muligt. 

Samtaler afholdes løbende.

Send din ansøgning til

Kristina Quottrup Matzen

kqu@dentalklinikken.dk

Mrk. Klinikassistentelev

Spørgsmål

Kontakt Kristina, tlf: 47 53 20 02

Adresse 

Dentalklinikken Jægerspris

Parkvej 3A

3630 Jægerspris

www.dentalklinikken.dk

Klinikassistentelev til Dentalklinikken Jægerspris


