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Ambitiøs klinikassistentelev 
søges til moderne klinik i København 
 

• Er du ambitiøs omkring din uddannelse? 
• Tager du ansvar, og vil du have medindflydelse? 
• Er du glad for en travl og udfordrende hverdag?  

 

Vi er kræsne 

Vi er ikke blege for at indrømme, at vi er kræsne omkring, hvem vi vælger som vores nye elev. Vi vil have det 
bedste team af tandlæger, tandplejere og ikke mindst klinikassistenter. 

Det er et krav, at du er ambitiøs omkring din uddannelse, og at du brænder for arbejdet på en moderne 
tandklinik. Vores klinikassistenter er helt afgørende for, at vores patienter bliver behandlet optimalt. Derfor 
kræver vi en del af vores klinikassistenter og -elever men giver til gengæld også rigtig meget igen. 

Vi kan tilbyde dig en unik elevplads, hvor du hurtigt får dine egne ansvarsområder og en høj grad af 
medindflydelse på din dagligdag. Du får alle forudsætninger for at udvikle dig såvel fagligt som personligt. 

Vi skelner ikke mellem vores klinikassistenter og klinikassistentelever i det daglige – er der noget, du særligt 
brænder for, giver vi dig mulighed for at få ansvaret for de pågældende områder. 

Vil du blive en de allerdygtigste klinikassistenter, så grib chancen nu. 
 

Om klinikken 

Vores flotte og moderne tandklinik er centralt beliggende på Amager. Vi er en mellemstor klinik med 8 
tandlæger, 3 tandplejere og 11 klinikassistenter. Vi udfører alle former for tandbehandling, og der benyttes det 
nyeste udstyr og de bedste behandlingsmetoder. For os er et godt arbejdsmiljø, hvor høj faglighed og god 
stemning går hånd i hånd altafgørende. 

Hver dag er fyldt med humor og smil og ikke mindst fantastiske kolleger, der alle bidrager til klinikkens 
fællesskab og gode stemning. Vi elsker sociale arrangementer og samles flere gange årligt til hyggelige 
arrangementer. 

Samarbejdet mellem vores behandlere og klinikassistenter er rart og uformelt, og vi anerkender, at hver eneste 
medarbejder er afgørende for, at klinikken er i topform. 
 

Din baggrund 

Du afslutter snart eller har allerede afsluttet grundforløbet på SKT, eller du ønsker at komme mesterlære. Måske 
har du allerede nogle års erhvervserfaring, inden du fandt ud af, at du ville være klinikassistent. Vi sætter pris på, 
at du er moden, er en teamplayer og ved hvad det vil sige at yde sit bedste hver dag. 
 

Ansøgning 

Ansøgning inkl. CV sendes til job@amagertandklinik.dk. Skriv gerne lidt om dig selv, din baggrund og din 
motivation for at blive elev hos os. 

Har du yderligere spørgsmål vedr. stillingen kan Rasmus Thykier kontaktes på tlf. 26122468. Du kan læse mere 
om Amager Tandklinik på hjemmesiden www.amagertandklinik.dk 

Vi vurderer løbende indkomne elevansøgninger, og der indkaldes løbende til samtaler, så send din ansøgning 
hurtigst muligt. 

Vi glæder os til at høre fra dig – men kun hvis du virkelig brænder for det! 
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