
Vesterbro TandlægeCenter søger en
dygtig og kvalitetsbevidst tandplejer

Lidt om Vesterbro TandlægeCenter
Hos Vesterbro TandlægeCenter er vi drevet af at forbedre danskernes livskvalitet gennem deres 
tænder. Denne ambition er kernen i alle aktiviteter på klinikken - fra vi tager telefonen, til patienten 
sidder i tandlægestolen. 

Du vil blive en del af et team bestående af 3 tandlæger, 1 tandplejer, 3 klinikassistenter og
1 klinikkoordinator.

Vi udfører alle former for tandbehandling, herunder bl.a. tandregulering med Invisalign og mindre 
kirurgiske indgreb. Klinikken er i øvrigt henvisningsklinik for endodonti. Vi har en digital arbejds-
gang på klinikken, og benytter os derfor bl.a. af TRIOS scanner. 

Du kan læse meget mere om os på vores hjemmeside: www.vesterbrotandcenter.dk.

Vi tilbyder
• Velfungerende klinikrammer med en del sociale arrangementer i løbet af året.
• En arbejdsplads med et ambitiøst team.
• Medbestemmelse og ansvar.
• En spændende og udfordrende hverdag.
• Klinikassistenthjælp
• Personlig og faglig udvikling gennem kurser og efteruddannelse.
• Sundhedsforsikring.

Vi søger en tandplejer, som kan se sig selv i følgende:
• Du er empatisk, kommer med en positiv indstilling og vægter et godt arbejdsmiljø.
• Du er serviceminded, tålmodig og kender betydningen af god patientpleje.
• Du har fokus på egen udvikling og vil samtidig bidrage aktivt til klinikkens udvikling.
• Du er interesseret i at bidrage til det sociale fællesskab.

Erfaring er IKKE et krav.

Antal timer
Ca. 25 timer fordelt på 3 dage om ugen - aftales nærmere ved ansættelse. Er du interesseret i flere 
timer, vil der være mulighed for det på vores anden klinik Greve TandlægeCenter.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist torsdag d. 22. december 2022. Samtaler afholdes løbende.

Ansøgning med foto og CV sendes til klinikchef Rami Channir på e-mail:
rami@vesterbrotandcenter.dk

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Rami Channir på:
tlf. 3086 1606 eller rami@vesterbrotandcenter.dk

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

Vi er medlem af dinTANDLÆGE 
og tilbyder herigennem bl.a.:
• Efteruddannelsesprogram
• Faglige aktiviteter
• Sundhedsforsikring

Ansøgningsfrist
22/12 2022

Tiltrædelse:
Februar 2023
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