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HOS TANDPLEJEN I FURESØ VIL JEG BIDRAGE MED EN STÆRK 
FAGLIGHED,NYE IDEER OG ERFARING MED PROJEKTLEDELSE

GLAD FOR BØRN OG STOR TÅLMODIGHED

I stillingen som tandplejer hos jer finder jeg det særligt interessant, at 
jeg, udover opgaver inden for tandplejeområdet, også kan bruge mine 
evner inden for kommunikation og undervisning. Jeg er begejstret over 
den store alsidighed, der er i stillingen og jeg vil bidrage med 
nytænkende og kreative ideer til, hvordan man kan lave spændende 
undervisningsforløb og god formidling.

Min tålmodighed og forståelse over for børn og unge gør oplevelsen 
hos tandlægen til en tryg oplevelse.Med en pædagogisk tilgang til børn, 
der ikke er glade for tandlægebesøg, får jeg dem som regel til at slappe 
af inden behandling. Med stor indlevelsesevne og en opmærksomhed 
på kulturelle og socialeforskelle, kan I forvente en medarbejder, der er 
opmærksom på brugernes behov og har fokus på ligeværdig 
kommunikation.

NYTÆNKENDE UNDERVISNING MED FOKUS PÅ MEDINDRAGELSE
På mit studie har jeg haft fokus på oplysning om kostens betydning for 
tændernes sundhed. I projektet bad vi forældre om at løse tre små 
opgaver sammen med deres barn inden behandling. I den 
efterfølgende dialog tog vi udgangspunkt i resultatet. Forældrenes svar 
fortalte noget om deres holdning til og viden om mundhygiejne, og det 
gjorde det det nemmere for os at tale om deres udfordringer og 
betydningen af en god mundhygiejne. Lignende ideer ser jeg frem til at 
sætte i spil hos Furesøkommune.

KVALITETSSIKRING, DOKUMENTATION OG STÆRKE IT-KOMPETENCER
Min interesse for IT gør, at jeg synes, det er sjovt at sætte mig ind i nye 
systemer. Jeg vil derfor hurtigt og effektivt kunne bidrage med at løse 
flere administrative opgaver som fx journalisering, arkivering,registrering 
og fakturering. Derudover er jeg også superbruger i InDesign, 
PHotoshop og diverse sociale medier. Dette gør, at jeg kan blive en aktiv 
medspiller på tandplejens hjemmeside og ved udarbejdelse af 
brochurer mm.

SOM KOLLEGA...
...er jeg opsøgende, imødekommende og hurtig til at lære nye ting.  
Jeg nyder at være en del af meningsfulde relationer med brugere, 
samarbejdspartnere og ikke mindst kollegaer. I teamarbejdet er det 
vigtigt for mig, at dagligdagen kommer til at fungere optimalt, og derfor 
er jeg altid klar til at hjælpe til, hvor der er behov for det.



Jeg ser frem til at høre fra jer og håber på at få mulighed for at uddybe 
mine kompetencer til en samtale.
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Overvej at lave samme 
layout i cv og 
ansøgning. Det får 
materialet til at hænge 
sammen og virker 
professionelt.

Overskriften er din 
’oneliner’.  
Den skal indeholde det 
essentielle fra 
ansøgningen på én linje.

Ud over din motivation 
skal du i det indledende 
afsnit vise, hvorfor du er 
et godt match til 
stillingen.

Inddrag praksiserfaring 
fra dit studie og beskriv 
konkret, hvordan du 
greb arbejdsopgaverne 
an.

Din x-factor er det, der 
ligger ud over det 
forventede eller det 
bevidste. Det kan være 
en personlig interesse 
eller en selvlært 
kompetence. Aisha har 
stærke IT-kompetencer. 
Det er hendes x-factor.

Med venlig hilsen   

Aisha Al-Naimi


