Motiverende og ansvarsbevidst profil søges til stilling som
Ledende tandplejer

@ Brænder du for at tage ansvar og træffe beslutninger?
@ Kan du omsætte ambitioner til virkelighed?

Central rolle med stort ansvar
Til vores klinik på Østerbro søger vi en Ledende tandplejer, som vil stå i spidsen for vores dygtige og yderst
kompetente team af tandplejere, og som samtidig vil være en del af den daglige ledelse på klinikken, og derigennem
drive klinikkens ambition om, at sikre et velfungerende behandlings-setup med høj kvalitet og engagerede
medarbejdere, samt give vores patienter en ekstraordinær god serviceoplevelse.
Den ideelle kandidat har min. 5 års erfaring som tandplejer på en arbejdsplads med mange kollegaer. Det er et plus
såfremt du har ledelseserfaring, hvilket dog kan opvejes af viljen og nysgerrigheden til at lære at lede. Som en del af
den samlede virksomheds tværgående ledergruppe, vil du skulle gennemføre vores interne lederuddannelse.

Motiverende profil med gode samarbejdsevner
Som Ledende tandplejer får du referencer fra 6 tandplejere og selv referer du til Klinikchefen. Samtidig vil du også
fungerer i et tværgående team af Ledende tandplejere fra de to øvrige klinikker. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37
timer og vil være fordelt med 3 dage til behandlinger og 2 dage til ledelsestid.
Din profil er præget af:
•
•
•
•
•

et værdisæt der understøtter en motiverende og anerkendende kultur, via involvering og samarbejde, og at
du er ansvarsbevidst, proaktiv og bidrager med beslutningskompetence og handlekraft i ledelse af klinikken, og
du er struktureret og har overblik, er omstillingsparat og villig til både at lære nyt men også at udvikle andre, og
du har empati og respekt for andre, samt en smilende og omsorgsfuld tilgang til mennesker
du skal have lyst til at blive en del af en ambitiøs klinik og kunne trives i en tempofyldt hverdag.

Primære arbejdsopgaver:
• Ledelse af medarbejdere, herunder 1-1 samtaler, MUS, rekruttering, ferie og meget mere, og
• Kompetenceudvikling af medarbejdere, herunder at arrangere behandlermøder mm, og
• Være patienternes primære behandler med udarbejdelse af behandlingsplaner, da vores tandlæger ikke som
udgangspunkt foretager undersøgelser.

Vi tilbyder kompetente kollegaer og professionelle rammer
•
•
•
•

Stort ansvar og personlig udvikling og erfaring med at være leder og det at drive en virksomhed.
Introduktionsprogram og intern lederuddannelse sikrer du kommer godt på vej.
Et større fagligt og socialt fællesskab med 130 kompetente kollegaer fordelt på vores klinikker.
Fine personaleforhold med flotte lokaler, god frokostordning, samt mange sociale arrangementer.

Lyder det som noget for dig?
Så er du meget velkommen til at sende din ansøgning og CV til job@tpfrb.dk med ”MRK 2104” i emnefeltet. Har du
spørgsmål, er du velkommen til at kontakte HR Manager Sanne Wognsen på sanne@tpfrb.dk eller telefon 212 766 71.
Vi glæder os til at høre fra dig.

