
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Erfaren tandplejer søges til etableret stilling 

 

OM JOBBET 

Til vores klinik i Kongens Lyngby søges en erfaren tandplejer, som kan indgå i et team med i alt 8 

behandlere bestående af både tandlæge og tandplejere. Vi kan tilbyde en fuld booket aftalebog med 

udfordrende og forskelligartede behandlinger, herunder især paradentosebehandlinger. Arbejdstiden kan 

aftales, men vil være mellem 25 og 35 timer som fordeles over 3-4 dage afhængig af antal timer. 

Patienterne er vant til at være tilknyttet en tandplejer og man varetager selv 

parodontosebehandlingsforløbet i tæt samarbejde med patientens tandlæge. På klinikken laver vi blandt 

andet PA-kir med og uden regenerativ behandling som man med fordel kunne tage del i. 

Vi tilbyder løn efter kvalifikationer. Tiltrædelse snarest muligt, hvorfor der afholdes løbende samtaler. 

 

PRIMÆRE OPGAVER 

• Udføre undersøgelser og parodontosebehandlinger med patienten i centrum 

• Vejlede patienter i de forskellige tilskudsordninger 

• Udarbejde behandlingsplaner, prisoverslag og opfølgning herpå 

• Tage del i klinikkens eksterne profilering 

• Det er en fordel, men ikke et krav at du har kendskab til CEREC, tandregulering, implantater og/eller 

æstetisk tandpleje. 

DIN PROFIL 

• Du er god til at kommunikere og skabe relationer i samarbejde med forskellige typer mennesker 

• Du evner og forstår vigtigheden af at tage patienterne godt igennem tandplejerbesøget, så det bliver 

en god oplevelse for patienten 

• Du er en teamplayer, men kan også arbejde selvstændigt 

• Du er på forkant med tingene og har en finger på pulsen 

• Du kan bevare overblikket selvom der er mange bolde i luften 

• Du er nysgerrig, omstillingsparat og opsøgende i forhold til at erhverve dig ny viden og kompetencer 

• Du har gode IT-færdigheder, da vi er en meget digitaliseret klinik 

 

OM OS 

Tandlæge Paulina Kempa står bag VORES TÆNDER Tandklinik og AKUT TANDLÆGER og ligger i Kongens Lyngby. 

Klinikken består af 8 behandlere, 6 klinikassistenter, 4 studentermedhjælper og 4 administrative personer. Klinikken 

udfører alle former for tandbehandling og fremstiller en stor del af teknikken selv vha. CEREC. Klinikken er digitaliseret 

med AL DENTE og VISIQUICK og har implementeret yderligere digitale hjælpemidler. 

Stillingen kan søges på https://vorestaender.dk/om-vores-taender/ledige-stillinger/  
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