
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

VORES TÆNDER Tandklinik søger studentermedhjælpere 

OM JOBBET 

Til vores klinik i Kongens Lyngby søger vi 2-3 studentermedhjælpere, som kan indgå i et team med erfarne tandlæger, 

tandplejere, klinikassistenter samt yderligere fire studentermedhjælpere. Vi kan tilbyde et fagligt, lærerigt og 

udviklingspræget arbejdsmiljø, hvor du blandt andet får mulighed for at udvikle dine kommunikative kompetencer. 

Arbejdstiden kan aftales, men vil som minimum være to vagter om ugen af cirka 5 timer. Som studentermedhjælper hos 

VORES TÆNDER Tandklinik kommer du til at arbejde i et inspirerende arbejdsmiljø, som giver dig personlige og faglige 

udfoldelsesmuligheder.  

Tiltrædelse ønskes hurtigst muligt og der afholdes løbende samtaler.  

PRIMÆRE OPGAVER 

• Aflastning af fagpersonalet  

Aflastning af fagpersonalet på basale klinikopgaver, herunder i klinikkens sterile område. For den rette profil tilbyder 

vi arbejdsopgaver, som indebærer direkte patientkontakt assisteret af vores uddannede personale. 

• Servicecenter  

Telefonisk- og digitalkommunikation med patienterne, hvor din funktion er at hjælpe med at finde en tid til 

behandling, oprette patienterne i vores journalsystem, give tider og lignende.  

• Reception  

Tage imod patienter på klinikken og afregne efter endt behandling samt give nye behandlingstider.  

• Klargøring 

Rengøre klinikken efter endt behandlingsdag, således at klinikken er klar til næste dag.   

 

DIN PROFIL 

• Du er studerende på minimum 3. semester.  

o Det er en fordel at du har en baggrund som klinikassistent, er tandplejer- eller tandlægestuderende, men 

ikke et krav. 

o Alternativt forestiller vi os, at du studerer kommunikation eller lignende fag og på sigt ønsker at beskæftige 

dig indenfor Health Care eller Kundeservice.  

• Du er pligtopfyldende og har ordenssans 

• Du er udadvendt og god til at kommunikere med forskellige typer mennesker  

• Du er en teamplayer men kan også arbejde selvstændigt 

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

 

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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