Klinikchef med ledelsesansvar søges

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

Du er dedikeret og trives med et stort ansvar
Til hver af vores 3 tandlægeklinikker søger vi en Klinikchef, som vil tage ansvar for at drive virksomhedens ambition
om, at sikre et velfungerende behandlings-setup med høj kvalitet og engagerede medarbejdere, samt give vores
patienter en ekstraordinær god serviceoplevelse.
Stillingerne er nyoprettede og indgår som et vigtigt element i at sikre proaktive klinikker, der via en høj grad af
selvbestemmelse, kan tage beslutninger og udvise handlekraft til gavn for både patienter og medarbejdere.
Som Klinikchef kan du have forskellige indfaldsvinkler til stillingen. Du er formentlig Tandlæge, men kan også være
uddannet Tandplejer, Klinikassistent eller have erfaring med en tilsvarende opgave i din hidtidige karriere.

Motiverende profil i central rolle
Som Klinikchef vil du blive den ansvarlige daglige leder på klinikken, samt blive en del af virksomhedens samlede
ledergruppe. Din berøringsflade vil være stor på såvel klinikken som på tværs af virksomheden. Du vil referere til
virksomhedens direktør, og have direkte referencer fra en faggruppe, samt lederne fra de to øvrige faggrupper.
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, samt erfaring fra et miljø med vagtplanlægning og forståelse for
aftalebøgernes indre sammenhæng og betydning for et velfungerende behandlings-setup, og at
• du skal have lyst til at blive en del af en ambitiøs klinik og kunne trives i en tempofyldt hverdag.

Vi tilbyder kompetente kollegaer og professionelle rammer
• Stort ansvar, både operationelt, taktisk og strategisk.
• Personlig udvikling og erfaring med at være leder og det at drive en virksomhed.
• Introduktionsprogram og intern lederuddannelse sikrer du kommer godt på vej, ligesom vi har en række
specialist-funktioner som kan støtte dig undervejs.
• Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. Er du behandler, vil din dagligdag kunne kombineres mellem
ledelsestid og stoletid.
• 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 2102” 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.

