
 
 
 
Klinikassistent til nyoprettet stilling: Teamplayer til super team! 

 
Klinikassistent på fuld tid søges til ISO certificeret klinik, som også er medlem af 
sammenslutningen dinTANDLÆGE. 
 
Vi skal nok også bruge endnu en klinikassistent et par dage om ugen i løbet af foråret. Det 
betyder, at der også er mulighed for at stillingen kan deles i 2 deltidsstillinger, som skal 
supplere hinanden og dække ved sygdom og ferie. 
 
Du vil i din ansættelse komme hele vejen rundt i faget med at assistere tandlæger og tandplejere 
under alle former for behandlinger, holde sterilisationen i super flow og hjælpe til i receptionen, 
samt selvfølgelig sørge for at der altid er helt rent også i skabskrogene. 
 
Vi er i rivende udvikling og har 2 tandplejere og nok en 3. på vej. Vi lægger nemlig stor vægt på 
forebyggelse og laver derfor kun få kroner og implantater. Vi har ekstern kirurg til 
implantatbehandlinger, men anden kirurgi varetager vi selv. Vi er henvisningspraksis for 
endodonti ved tandlæge med specialistuddannelse, bidrekonstruktioner i plast samt 
bidfunktion og smerteudredning, så du vil møde en stor variation af behandlinger og udstyr der 
ikke findes mange andre steder. Også ortodonti med fast apparatur er en del af behandlingerne. 
 
Vi synes selv, og patienterne er enige med os, at vi har en høj faglig standard og en super 
stemning. Vi lægger derfor STOR vægt på, at vores nye kollega kan bidrage til denne med et 
godt humør, gå-på mod, stor faglig interesse, gerne lidt fagnørd, og et godt helbred. 
Efteruddannelse er obligatorisk hvert år. 
 
Vi er 3 tandlæger, fordelt på 2 fuldtidsstillinger, 2 tandplejere, snart 3, og 4 klinikassistenter, 
hvor en styrer alt vedr. det kliniske og hygiejne mm. og en anden, vores klinikchef, alt vedr. det 
administrative. Der er komplet styr på tingene på en venlig og klar måde. Ved ændringer 
inddrages alle som det vedrører. 
Vi samarbejder alle tæt på tværs af alder og fag for at hver dag går op i en højere enhed. 
 
Se mere på www.herlevtandpunkt.dk  
 
Ansøgning sendes på mail til marianne@holst-knudsen.dk med sidste frist d. 27. januar 2020. 
Samtaler kan blive afholdt løbende. 
Ansættelse pr. 1. februar eller 1. marts. 

http://www.herlevtandpunkt.dk/
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