dinTANDLÆGE Grenaa søger tandlæge
Er du en dygtig tandlæge, der har lyst til en stilling med gode indtjeningsmuligheder? Og vil du arbejde i et fantastisk team med stor
fokus på faglig udvikling? Så er det dig, vi leder efter!
Hos dinTANDLÆGE Grenaa kan vi tilbyde et godt arbejdsmiljø og en udfordrende hverdag
i en moderne klinik. Du vil blive en del af en klinik i udvikling, hvor arbejdsglæde, faglig
stolthed, selvstændighed, efteruddannelse og patientpleje vægtes højt. Vi er et team på
tre tandlæger, der hovedsageligt står for behandlingerne og to tandplejere der primært
tager sig af undersøgelserne. Derudover er der fem dygtige klinikassistenter på klinikken.
Vi kan tilbyde:
• en arbejdsplads, hvor du har mulighed for en høj grad af selvstændighed
• et stort patientgrundlag og dermed et højt indtjeningspotientiale
• ugentlige behandlermøder
• et attraktivt arbejdsmiljø med dygtige kolleger
• gode muligheder for faglig udvikling og sparring
Vi er passionerede omkring vores fag og vægter kvalitet højt. Det forventer vi også, at du gør.
Vi forventer desuden, at du:
• har et højt fagligt niveau
• har fokus på at give patienterne en god, fair og tryg behandling
• har fokus på faglig sparring og udvikling af dine kompetencer
• er en holdspiller og bidrager til at gøre arbejdspladsen til et behageligt sted at være
Attraktive løn- og ansættelsesvilkår. Stillingen er på 30-32 timer/uge eller efter aftale.
Opstart snarest muligt.
Hvis det lyder som noget for dig, så send en ansøgning og dit CV
hurtigst muligt til ellen@dintandlaege-grenaa.dk. Vi indkalder til
samtaler løbende. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du
velkommen til at kontakte klinikejer Ellen Jensen på tlf. 2461 4215.

Antal timer:
30-32 t/uge
Tiltrædelse:
Snarest muligt

Vi glæder os til at høre fra dig.
Vi er medlem af dinTANDLÆGE
og tilbyder herigennem bl.a.:
• efteruddannelsesprogram
• faglige aktiviteter
• sundhedsforsikring

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

Grenaa
Østergade 15 · 8500 Grenaa • Tlf. 86 32 04 30
info@dintandlaege-grenaa.dk • www.dintandlaege-grenaa.dk

