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To tandlæger til masser af patienter, faglig udfordring og stærkt samarbejde
 
Er du på jagt efter nye udfordringer og en fuld aftalebog, så er der muligheder på vores klinik i Vejen. Som en del af 
tandlægen.dk sætter vi din faglige udvikling højt på dagsorden, og sammen lægger vi i en plan for din kompetenceud-
vikling. 

I Vejen er vi 7 tandlæger og 4 tandplejer og en stor flok engagerede og energiske klinikassistenter. Vores arbejdsmiljø 
er kendetegnet ved en solid holdånd med rigtig gode samarbejdsrelationer. Vi taler om ”vores patienter” – ikke 
”mine”.  

Vores klinik er veludstyret med nye teknologiske løsninger, og vi har de sidste 10 år været ISO-certificeret  
– en blåstempling af, at vi sætter kvalitet og dermed faglighed meget højt.  Opgaverne, der venter
 
Vi har et dejligt mix af nye og gamle trofaste patienter, og vi kan tilbyde opgaver indenfor 
- Allround tandbehandling
- Implantater
- Kirurgi
- Paradentose
- Invisalign Go 

Kun dine faglige kompetencer sætter grænserne for din patientportefølje. Men det du måtte mangle i faglig viden og 
erfaring, det hjælper vi dig med at bygge op.
 
Vi mangler to tandlæger, og vi kan tilbyde fuld tid eller deltid – afhængigt af, hvad der passer i dit liv lige nu. 
 
Værd at vide om Vejen
Vejen ligger centralt i Region Syddanmark. Byen har et veludviklet erhvervsliv, men ligger også i fornuftig pendler-
afstand til Trekantsområdet. Kommunen har gode pasnings-, skole- og fritidstilbud, ungdomsuddannelser og så ligger 
byen tæt på skøn natur. 
 
Du kan kontakte klinikejer Iben Rahbek-Borre eller vores souschef Gitte Bue og høre om arbejdet og dagligdagen på 
klinikken. Med andre ord – vi står til rådighed i forhold til de spørgsmål, du måtte have.
 
Vi ser frem til at høre fra dig.
 
tandlægen.dk Vejen
Telefon: 75 36 01 16
Tlf. 2177 0542 eller irb.vejen@tandlaegen.dk. 


