
T A N D P L E J E R E 
til en af vores klinikker på Frederiksberg og Østerbro

  
 

Vi og vores klinikker er i kraftig vækst, vi har høje faglige ambitioner og 
ønsker at ansætte og udvikle branchens bedste tandplejere. Dette forsø-
ger vi bl.a. ved at tilbyde udvikling, fællesskab, et godt og inspirerende 
arbejdsmiljø samt løbende samtaler med dig og din nærmeste leder.

Vi oplever enorm stor succes og 
har netop lige udvidet vores kli-
nikker. Så har du lyst til at blive 
en del af vores dygtige team af 
behandlere på en topmoderne 
klinik?

Vi er to store topmoderne tand-
klinikker på Østerbro og Frede-
riksberg. Vi vækster, og vores 
tandplejere og tandlæger søger 
derfor nye dygtige kollegaer, 
som har lyst til at blive en del af 
Danmarks bedste odontologiske 
team.

SOM TANDPLEJER HOS OS 
KOMMER DU TIL AT:

•  Være vores patienters primære 
behandler og rådgiver

•  Have ansvaret for den fulde 
behandlingsplanlægning, da 
vores tandlæger som udgangs-
punkt ikke har undersøgelser

•  Være primus motor på vores 
patienters parodontosebe-
handlinger

•  Arbejde med mange varieren-
de patientgrupper, da vi blandt 
andet har en kæbekirurgi på 
klinikken

•  Bruge alle dine kompetencer 
på tværs af vores team

•  Få den nødvendige faglige 
sparring du og dine patienter 
bør kunne forvente.

KVALIFIKATIONER
Vi har en klinik og en arbejds-
plads, som vi er meget stolte af, 
hvorfor det er utrolig vigtigt, at 
vi får den rette person ind. Vi har 
en række vigtige nøgleord, som 
er essentielle i vores behandling 
af patienter og daglige arbejdsliv:

•  Vi yder det ypperste og yder-
ste, og springer aldrig over, 
hvor gærdet er lavest i vores 
behandlinger.

•  Vi giver et højt informations-
niveau.

•  Vi giver vores patienter, MERE 
end de forventer.

•  Service, venlighed og nær-
vær. Service skal være lige fra 
telefonen til velkomst og na-
turligvis i særdeleshed under 
behandling.

SOM TANDPLEJER HOS OS 
FORVENTER VI AT DU:

• Har faglig integritet 
• Er omsorgsfuld og empatisk
•  Er omstillingsparat og villig til 

at udvikle dig og lære nyt
•  Arbejder med stor ydmyghed 

– over for både patienter og 
kollegaer

• Minimum 1 års erfaring
•  Ønsker at være en del af et 

team, der forsøger at skabe 
Danmarks bedste klinik

SOM TANDPLEJER HOS OS  
FÅR DU:

•  Muligheden for at være en del 
af en stor dejlig klinik, med 
mere eller mindre alt i nyt ud-
styr, og stor patienttilgang

•  Stor faglig sparring og faglige 
udfordringer

•  En sjov og spændende hverdag
• Søde og dygtige kolleger
•  God frokostordning og  

sociale arrangementer
•  Trivsel med ledelse og kollega-

er.

Jobbet er 37 timer. Din arbejds-
tid vil typisk være fordelt som 
følgende:

• 1 dag til kl. 18
• 1 dag til kl. 16/17
• 1 dag til kl. 12
• 1 ugentlig fridag
• 1 lørdag i måneden

Men vi er meget interesserede i 
at lave et skema, der også passer 
for dig! Vi gør alt hvad vi kan for, 
at du som ny medarbejder får en 
god start – og har derfor udvik-
let et introforløb, som sikrer dig 
de bedste arbejdsbetingelser fra 
starten.

LYDER DET SOM DIG?
Så er du meget velkommen til at 
sende din ansøgning og CV til 
Patrick Attermann Henriksen, 
patrick@tpobro.dk. Du kan også 
ringe til 28 70 45 81, hvis du har 
nogle spørgsmål til stillingen.
Vi glæder os til at høre fra dig.


