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Tandplejer til Tandplejen i Furesø Kommune

Tandplejer – se lige her:
I Tandplejen i Furesø kommune har vi brug for dig.
Vi ligger ca. 20 km nord for Rådhuspladsen i København. Vi har to �ne klinikker i Farum og Værløse, som har det rigtige udstyr. Vi nås
hurtigt via både motorvej, toglinje og supercykelstil. I tandplejen er vi udviklingsorienterede og går tit på kurser, da vi vægter
evidensbaserede metoder højt, ligesom vi har et konstant fokus på kvalitetsoptimering.

Vi har behov for: At du er en tandplejer, som gerne vil arbejde med både børn, unge og ældre mennesker. Du kommer til at arbejde i et
team af tandlæger, tandplejere og klinikassistenter, og dine opgaver spænder bl.a. fra småbørnsundersøgelser,
tandreguleringsvisitationer til screening af vores ældre borgere i omsorgstandplejen. Herudover deltager du og underviser i Furesø
familieliv, som er et tilbud til vores førstegangsforældre. Dette foregår i samarbejde med sundhedsplejen. Du medvirker desuden aktivt
til at lave profylaksemateriale, brochurer, udstillinger, hjemmeside mv. Ligesom du bidrager aktivt til tandplejens udvikling og er med til
at udvikle de gode ideer.

Du skal søge stillingen, hvis:
du er en holdspiller, som også kan arbejde selvstændigt
du er kreativ, nytænkende og har �air for kvalitet
du har gennemslagskraft og kan nemt formidle både skriftlige og mundtlige budskaber
du har gå-på-mod, godt humør og god humor
du har enten erfaring fra lignende tidligere stilling – eller
du tænker, at det her lige er det, du drømmer om!

Så hører vi gerne fra dig!
Stillingen er på 37 timer i 41 uger om året. Tiltrædelse senest 1. august

Yderligere oplysninger:
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
Vil du vide mere om stillingen kan du kontakte: Overtandlæge Helle Vittrup Rasmussen på telefon 7235 6004 eller hvra@furesoe.dk.
Læs mere om tandplejen på tandplejen.furesoe.dk 

Ansøgningsfrist: Mandag den 3/2 kl. 12. Vi forventer at holde samtaler tirsdag 18/2 (8-15).

Antal ledige stillinger:
1

Søg jobbet online
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Lignende jobannoncer

Job hos Furesø Kommune (27)

Job i Storkøbenhavn kategoriseret i Tandlæge og klinikpersonale (19)

Job i Nordsjælland kategoriseret i Tandlæge og klinikpersonale (7)

Vigtige datoer

Offentliggjort den:
15. januar 2020 
Ansøgningsfrist:
3. februar 2020 
Ansættelsesdato:
Snarest muligt 

Virksomheden tilbyder

Ansættelsesform:  Fastansættelse 
Ugentlig arbejdstid:  Heltid 
Vilkår:  Almindeligt job 

Kontaktpersoner

Helle Vittrup Rasmussen 
Hovednummer: 72356004

Arbejdsgiver

Tandplejen 
Kirke Værløsevej 50
3500 Værløse 
Helle Vittrup Rasmussen 

Ansøgning

Søg via virksomhedens hjemmeside

Annonce ID

5100539
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https://www.jobindex.dk/jobsoegning/virksomhed/28191/furesoe-kommune
https://www.jobindex.dk/jobsoegning/social/tandlaege/storkoebenhavn
https://www.jobindex.dk/jobsoegning/social/tandlaege/nordsjaelland
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