Tandlæge til en af vores
klinikker på Frederiksberg og
Østerbro
Vi er to store topmoderne tandklinikker i rivende vækst
på Østerbro og Frederiksberg. Vi søger dygtige
tandlæger, med en stor portion faglig stolthed, som
sætter æstetik og korrekte behandlinger højt.
Er du samtidig dygtig til at informere patienterne om
den nødvendige forestående behandling, samt god til
at berolige og håndtere patienter med tandlægeskræk,
så er det dig vi mangler.
Kvalifikationer
I denne rolle er det vigtigt, at du kan se dig selv
matche vores vigtige nøgleord, som er essentielle i
vores behandling af patienter og daglige arbejdsliv:
•
•
•
•

Vi yder det ypperste og yderste, og springer aldrig
over hvor gærdet er lavest
Vi giver et højt informationsniveau
Vi giver vores patienter mere end de forventer
Service, venlighed og nærvær. Service skal være
lige fra telefonen til velkomst på klinikken

Som tandlæge hos os forventer vi at du:
•
•

•

•
•

Er smilende og udstråler varme og empati over for
patienterne, da vi har mange med tandlægeskræk
Kender grænsen mellem dét, at du arbejder i en
forretning uden at blive én der oversælger. Vi
udfører kun velindiceret behandlinger, hvorfor
dette punkt er vigtigt
Er fagligt dygtig, samvittighedsfuld og hjemme i dit
fag. Du skal lave alle former for behandlinger, dog
har vi en kæbekirurg som tager sig af de mere
komplicerede kirurgiske ting, ligesom vi har en
masse dygtige tandplejere, som står for de fleste
undersøgelser samt, i samarbejde med
tandlægerne, behandlingsplanlægning.
Har minimum har 2 års erfaring
Er omstillingsparat og villig til at lære nyt

•
•

Arbejder med stor ydmyghed – overfor både
patienter og kolleger– hos os er tandlægen ikke
bedre end andre
Har lyst til at blive en del af en stor klinik med en
tempofyldt hverdag

Som tandlæge hos os får du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stor patienttilgang og stor patientmasse
Nyeste udstyr (Conebeam, cerec, reciprok osv.) og
gode nye units
Faglig sparring med dygtige kollegaer
Gode teknikpriser og aftaler med dygtige teknikere
Dygtige tandplejere og assistenter
Næsten udelukkende behandlinger
Call-center og reception, der tager sig af en lang
række opgaver
Interne faglige pointgivende kurser
Fine personaleforhold med flotte lokaler og god
madordning

Vi gør alt hvad vi kan for, at du som ny medarbejder
får en god start – og har derfor udviklet et introforløb,
som sikrer dig de bedste arbejdsbetingelser fra
starten.
Stillingen er 30-34 stoletimer/uge til vores klinik på
Østerbro eller Frederiksberg. Din arbejdstid vil typisk
være fordelt på en uge som følgende:
•
•
•
•
•

1 dag til kl.18.00
2 dage til kl.16/17
1 dag til kl.12
1 ugentlig fridag
Hver fjerde lørdag fra kl. 08.00-16.00

Lyder det som noget for dig?
Så er du meget velkommen til at sende din ansøgning
og CV til job@tpfrb.dk.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte HR
Manager Sanne Wognsen på sanne@tpfrb.dk eller
telefon 21276671.
Vi kalder løbende til samtale indtil vi har fundet den
rette kandidat til jobbet. Vi glæder os til at høre fra dig

