Klinikassistentelev søges til
Tandlægerne Fyrvej
Nu har du muligheden for at blive klinikassistentelev hos Tandlægerne Fyrvej, hvor vi i tæt samarbejde skal gøre dig til én af Esbjergs bedste klinikassistenter.
Lidt om Tandlægerne Fyrvej:
Vi er et team bestående af 1 klinikassistentelev, 13 klinikassistenter, 5 tandplejere, 10 tandlæger,
2 konsulenter i kirurgi og parodontose, 1 bogholder og 1 HR-medarbejder.
Klinikken udfører alle former for tandbehandling og er også henvisningsklinik for andre tandklinikker i området. De behandlinger, som henvises til klinikken, er rodbehandlinger i mikroskop,
3D CB-CT scan, implantatoperationer og fjernelse af visdomstænder. Derudover består hverdagen
også af at behandle klinikkens egne patienter.
Det er meget vigtigt for os, at du brændende ønsker at blive klinikassistent og er åben overfor
læring. I din oplæringsfase vil vi sætte tiden af til at få opbygget de gode rutiner allerede fra start.
Her vil vores elev-ansvarlig være med dig hele vejen, så du trygt kan udvikle dig i din stilling som
klinikassistentelev.
Dine kvalifikationer:
• du har et naturligt servicegen i dig
• du trives i en travl hverdag
• du er ambitiøs omkring din uddannelse
• du trives på en arbejdsplads, hvor vi vægter det sociale fællesskab meget højt
Du har afsluttet grundforløbet som klinikassistent, eller ønsker at starte i et mesterlæreforløb.
Interesseret?
Så send din ansøgning og CV hurtigst muligt og senest den 21. januar 2022
til Mette Geick på MG@fyrvej.dk. Vi vil løbende invitere ansøgere til
samtale og stillingsopslaget vil blive fjernet, når vi har fundet den rette.
For uddybende spørgsmål kan du kontakte
Mette Geick på klinikkens telefonnummer 7515 0600.

Vi er medlem af dinTANDLÆGE
og tilbyder herigennem bl.a.:
• efteruddannelsesprogram
• faglige aktiviteter
• sundhedsforsikring

Ansøgningsfrist:
snarest muligt og
senest 21. januar 2022
Tiltrædelse:
snarest muligt

dinTANDLÆGE er en demokratisk
sammenslutning af privatejede
og uafhængige tandklinikker med
fokus på omsorg og sundhed
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