
dinTANDLÆGE er en demokratisk 
sammenslutning af privatejede og 
uafhængige tandklinikker med 
fokus på omsorg og sundhed

Om os
Vi er et team bestående af 7 tandlæger, 3 tandplejere, 4 receptionister, 8 klinikassistenter, 1 
klinikchef og 2 rengøringsassistenter. 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-
ken og vi gør alt vi kan for at give vores patienter den bedst mulige behandling. Vi mangler 
en klinikassistent, som kan assistere en tandlæge og agere på gulv/sterilisation. 

Jobbeskrivelse
Som klinikassistent hos os, vil du skiftevis være på klinik for at assistere en tandlæge, have 
opgaver i sterilisationen og hjælpe vores tandplejere. 
Vi forestiller os, at du har 37 t/uge med én sen dag til kl. 18.15. Der er hurtig adgang til mo-
torvejen og s-togstationen ligger ved siden af klinikken.

Vi tilbyder
Vi tilbyder vores personale forskellige goder som bl.a. daglig frugt/grønt, ugentlig fælles 
morgenmad, diverse større og mindre sociale arrangementer og efteruddannelse igennem 
foreningen dinTANDLÆGE.

Dig som ansøger
Du er uddannet klinikassistent med interesse for at assistere en erfaren tandlæge og hjæl-
pe til på gulv. Du er serviceminded, ansvarsbevidst og kan bidrage med godt humør.
Du er en teamplayer som kan have mange bolde i luften og stadig bevare overblikket.
Kendskab til Dentalsuite er en fordel, men ikke et krav. 

Du vil indgå i et stort team, derfor er det vigtigt for os, at du har en positiv indstilling og er i 
stand til at respektere forskelligheder hos dine kolleger såvel som hos klinikkens patienter.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning og et eventuelt CV på mail:
info@dintandlaegevallensbaek.dk, ATT: Sebastian Spens, klinikchef. 
Tiltrædelse 1. marts eller senest 1. april. 
Vi afholder samtaler løbende.

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Klinikassistent søges
til større tandklinik i Vallensbæk
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Vi er medlem af dinTANDLÆGE 
og tilbyder herigennem bl.a.:
• efteruddannelsesprogram
• faglige aktiviteter
• sundhedsforsikring

Antal timer:
37 t/uge

Tiltrædelse:
1. marts,

senest 1. april


