1-2 erfarne tandlæger søges til akutte behandlinger
OM JOBBET
Til vores klinik i Kongens Lyngby søges 1-2 tandlæger med interesse for akutte tandbehandlinger. Du vil indgå i et
team med i alt 9-10 behandlere bestående af både tandlæger og tandplejere. Vi er fleksible ift. antal timer men
forudsætter dog et minimums antal timer på 6 timer/uge.
Vi kan uden besvær tilbyde en fuld bog med akutte patienter. I hverdagene kunne arbejdstiden fx være 15:00-20:00
og i weekenden fx 8:00 – 16:00 eller efter ønske. Stillingen kan kombineres med anden arbejdsplads hvis ønskes.
Vi tilbyder attraktiv aflønning. Tiltrædelse ønskes snarest muligt og der holdes derfor løbende samtaler.

PRIMÆRE OPGAVER
Udføre akutte tandbehandlinger med patienten i centrum. Du skal derfor have erfaring med:
•
•
•
•
•
•

Smerteafdækning
Akut oplukning, samt efterfølgende endodontisk behandling
Abcessdrænage
Traume
Plastbehandling, evt. fast protetik, da vi har CEREC og laver meget fast protetik in-house
Ekstraktion såvel simpel, som kompliceret

Det er en fordel men ikke et krav, at du har erfaring med CEREC, tandregulering, implantater og/eller æstetisk
tandpleje samt større amotio indgreb.
DIN PROFIL
Vi forestiller os, at du er god til at kommunikere og skabe en relation til patienten, så patienten tages godt igennem
tandlægebesøget. Du er selvstændig i arbejdsgangen og har en finger på pulsen samt er på forkant med tingene. Du
kan bevare overblikket, selvom der er mange bolde i luften.
Vi forestiller os, at du måske er klinikejer på en mindre klinik og ønsker faglig udfordring på det akutte område. Du har
måske tidligere arbejdet for Tandlægevagten og ønsker at prøve akutte behandlinger af i et andet setup med
patienten i centrum. Du arbejder måske allerede i en kombi-stilling i dag og ønsker yderligere dygtiggørelse i akutte
tandbehandlinger. Det kan også være at du ønsker at trappe ned på arbejdsmarkedet, men fortsat ønsker at
opretholde et rimeligt indtægtsgrundlag.
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/

