Sterilmedarbejder søges
til større tandklinik i Vallensbæk
Om os
Vi er et team bestående af 6 tandlæger, 2 tandplejere, 3 receptionister, 8 klinikassistenter, 1 klinikchef og 2 rengøringsassistenter. Vi søger en medarbejder til vores sterilisation, som kan se
sig selv i jobbet på længere sigt og som er indstillet på et job, hvor man går og står meget af
arbejdsdagen.
Som vores nye kollega vil du blive en del af et større team, hvor vi alle vægter samarbejde højt. Vi
har en god, sund og frisk stemning på klinik og gør alt vi kan for at yde vores patienter den bedst
mulige behandling. Vi har nu brug for yderligere assistance i vores sterilisation da vi udbygger
klinikken.
Jobbeskrivelse
Som sterilmedarbejder står du for hele processen fra brugt til rent udstyr. Det betyder, at du
håndterer alt, der kommer fra klinikkerne, som skal rengøres, pakkes og steriliseres og efterfølgende fordeles på klinikkerne igen.
Stillingen er nyopslået og vi forestiller os, at du har mellem 30-37 timer pr. uge og har én sen dag
om ugen til kl. 18.15. Klinikken ligger tæt på togstationen og der er hurtig adgang til motorvejen.
Vi tilbyder
Vi tilbyder vores personale forskellige goder som bl.a. daglig frugt/grønt, ugentlig fælles
morgenmad (under normale forhold), sociale arrangementer og efteruddannelse igennem
foreningen dinTANDLÆGE.
Dig som ansøger
Forudgående uddannelse eller erfaring på området er ikke et krav, men vi har et ønske om at
vores kommende kollega har et positivt mindset, er mødestabil og arbejdsom.
Vi ser meget frem til at modtage din ansøgning og et eventuelt CV på mail:
info@dintandlaegevallensbaek.dk, ATT: Sebastian Spens, klinikchef.
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Sebastian Spens på tlf. 44 12 80 92
Tiltrædelse 1. april 2021 eller tidligere hvis muligt. Vi afholder samtaler løbende.

Vi er medlem af dinTANDLÆGE
og tilbyder herigennem bl.a.:
• efteruddannelsesprogram
• faglige aktiviteter
• sparring med medlemsklinikkerne
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