
KLINIKASSISTENT SØGES TIL TANDLÆGEN.DK ÅRHUS VED RÅDHUSET

Vores travle klinik i Århus centrum søger en 
dygtig, energisk og empatisk klinikassistent til 
et team på fire tandlæger, seks klinik- 
assistenter, tre tandplejere og en ekstern 
bogholder.

Vores dygtige team laver alle former for tand- 
behandling og er kendt for at være gode til at 
håndtere tandlægeskræk.

Som en del af tandlægen.dk sætter vi den  
enkeltes faglige udvikling højt. Vi deltager alle i 
fælles fagdage og i faggrupper på tværs af klinik-
ker i kæden. Med mere end 800 kollegaer er der 
mulighed for både sociale og faglige arrangemen-
ter – det er kun op til dig at gribe mulighederne. 

Om jobbet
Den primære opgave er at skabe en tryg og  
professionel atmosfære omkring vores patienter 
før, under og efter behandling. Derudover vil  
opgaverne være: 
• Arbejde med håndtering af instrumenter  
 og udstyr i sterilisationen
• Pasning af reception, når denne ikke er  
 bemandet
•  Almindelige receptionsopgaver med telefon- 
 pasning, booking etc.
•  Varetagelse af egne ansvarsopgaver

Stillingen er på minimum 33 timer/ugen, men 
meget gerne fuldtid. Løn i forhold til kvalifika- 
tioner og tiltrædelse snarest muligt

Om dig
Du skal have lysten og evnen til at hjælpe  
patienten godt igennem sit besøg hos os.  
Vi ser også gerne, at du har:
•  Høj grad af selvstændighed og samtidig  
 er en teamplayer
•  Ambition om at være en dygtig koordinator  
 med godt overblik i dit daglige behandlerteam  
 med tandlæge og tandplejer
•  Et godt kendskab til DentalSuite
•  Lyst og evne til at være med til at profilere  
 klinikken udadtil
•  Et godt humør og humoristisk sans

Kontakt
Hvis du synes, at ovenstående lyder interessant 
og ønsker at høre mere om stillingen, er du vel-
kommen til at kontakte klinikejere Gerd Schierup 
på tlf. 51370156 eller Anders Grønbeck på  
tlf. 29404165

Hvis du ønsker at søge stillingen, skal du sende 
dit CV/ansøgning til Anders Grønbeck på mail 
ag.aarhus@tandlaegen.dk hurtigst muligt,  
da vi behandler ansøgningerne løbende. 
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