
 
 
 
 
 
 

Smilende og imødekommende receptionist søges til tandlægeklinik i 
hjertet af Kongens Lyngby 
 
OM JOBBET 
Da vi er i rivende udvikling, søger vi en receptionist med opstart omkring 01/10-2022, til en stilling på mellem 33-37 
timer. Som receptionist kommer du til at indgå i et kollegialt team, hvor et proaktivt og positivt mindset baner vejen 
for en god hverdag på klinikken. Du vil være i tæt samarbejde med vores Servicecenter, hvor I sammen har til opgave 
at være der for vores patienter, når de har brug for vores hjælp – både på klinikken og i telefonen. Som klinik og 
kommende arbejdsplads, er vi klar til at investere i dig, både fagligt såvel som personligt. Derfor er det vigtigste for os, 
at du er nysgerrig og villig til at lære og udvikle dig, samt har lyst til at investere i os. Vi søger en kollega som er klar til 
at drage omsorg for vores patienter, og som er klar til at levere den ypperste service til vores mange patienter.   
 
Vi tilbyder løn efter kvalifikationer. Der afholdes løbende samtaler for den rette profil. Vi er fleksible i forhold til 
arbejdstider, hvorfor du også vil få indflydelse på planlægning af dine arbejdstider, således at de også kan passe ind i 
din hverdag.  

 
DIN PROFIL 

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

• Du evner og forstår vigtigheden af at tage dig godt af patienterne fra de træder ind ad døren, til 
de forlader klinikken igen 

• Du er selvstændig, men også god til at arbejde i teams 

• Du har en finger på pulsen, og brænder for at servicere og overgå patienternes forventninger 

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

• Du er smilende og ansvarsbevidst 

• Du er nysgerrig, omstillingsparat og klar til at trives i et tempofyldt miljø med gode kollegaer 

 
VORES PROFIL 

• Vi er en god arbejdsplads med sunde værdier, som både har fokus på den enkelte og på teamet 

• Vi tilbyder en sjov og tryg arbejdsplads, hvor sociale relationer, og hyggelige arrangementer er i 
fokus 

• Vi har fine personaleforhold; heriblandt massageordning, rabataftaler mv. 

• Vores klinikker er indrettet moderne, og i flotte og nye lokaler  

• Vi udfører alle former for tandbehandlinger, og fremstiller en stor del af teknikken selv 

• Vores udstyr er topmoderne og opdateret efter nyeste og bedste standarder 

 
OM OS 
Tandlæge Paulina Kempa står bag VORES TÆNDER Tandklinik og AKUT TANDLÆGER, og ligger med sine to klinikker 
centralt i Kongens Lyngby. Klinikken består af 8 behandlere, 8 klinikassistenter, 5 studentermedhjælpere og 4 
administrative personer. Klinikken er digitaliseret med AL DENTE og VISIQUICK og har implementeret yderligere 
digitale hjælpemidler.   

 

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