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Grafisk og digital stærk tandplejer, der møder patienter og kollegaer på 
en positiv og imødekommende måde.

Et centralt bidrag til Tandplejen i Furesø er min erfaring med 
sundhedsfremmende projekter, undervisning og kommunikation med 
børnefamilier.

Derudover får I glæde af en proaktiv videbegærlig medarbejder, som 
bidrager aktivt til et godt arbejdsmiljø og altid er parat til at hjælpe sine 
kollegaer.

Jeg brugt en del tid som frivillig kursusleder på ADHD foreningens 
kurser. Her har jeg deltaget i familiekurser for familier med børn og 
unge i alderen 8-15 år. Arbejdet med børn og unge, der lider af 
koncentrationsbesvær, har udviklet mine evner i en anerkendende og 
pædagogisk retning.
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Praktik i forbindelse med mit studie 2018



Radiologi -│ caries - parodontale lidelser │  
afpudsning -│ fissurforsegling│  journalisering 
-│ scaling - paradentose│ - undervisning.
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Glad Tand, Frederiksberg 
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Radiologi -│ caries - parodontale lidelser │  
afpudsning -│ fissurforsegling│  journalisering 
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VP Securities, København S



Studiejob



Administrativt arbejde i forbindelse med 
stemmeafgivelse │  Proxy Voting Fokus: 
Deadlines og proceskontrol.

2017-2018

Tandplejer - Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet, Københavns Universitet



Mit Bachlorprojekt omhandlede:

 samspillet mellem barn, forælder og 
tandplejer i forhold til forebyggelse og 
behandling af børn i relation til forældrenes 
livssituationen og levevilkår Udarbejdet i 
samarbejde med Tandplejen, Frederiksberg 
kommune. Resultat: 1

 Særligt fokus: Dialog med udgangspunkt i 
opgaveløsning

2016-2019

Ørestad Gymnasium, Naturvidenskabelig 
retning



Valgfag: mediefag på A-niveau.

Viden om anvendelse af medier i undervisningen 
samt redigering og fremvisning af film

2013-2016

IT & SPROG

Når jeg slapper af, gør jeg det gerne med god serie på Netflix eller sammen 
med mine veninder. For at holde mig form dyrker jeg karate, men jeg 
holder også meget af at dyrke yoga og meditere. Jeg er moster til Josef på 
tre år og Jasmin på 5 år. Sammen med dem kommer legebarnet frem i 
mig, og vi er tit på legeplads, i zoologisk have eller på tur i naturen.

Dansk: Modersmål Office pakken: Erfaren

Aldente, TM Tand, Digora: Daglig bruger

Photoshop, indesign: Erfaren

Arabisk: Modersmål

Engelsk: Flydende i skrift og 
tale

Navn og evt. titel

+ vellignende 
portrætbillede

Din faglige profil er en 
motiveret, 
fremadrettet og 
modtagerorienteret 
tekst. Betragt den som 
abstract eller et 
resumé af 
ansøgningen: En kort 
tekst, der opsummerer 
de vigtigste pointer fra 
din ansøgning.

Uddyb fokus i dit 
afsluttende projekt. Det 
viser arbejdsgiver, 
hvad du er er ekspert i. 
Har du fået en flot 
karakter, så sæt den på 
som resultat.

Kontaktinformationer

Show it don't tell it. 
Aishas IT-kompetencer 
kommer til udtryk i et 
flot layout.

Som nyuddannet kan 
frivilligt arbejde være 
med til at understrege 
din x-factor, vise dine 
personlige 
kompetencer, eller, 
som Aisha, uddybe 
erfaring med den 
målgruppe, hun skal 
arbejde med.

De fleste tandplejere 
har de samme faglige 
kompetencer. Med den 
personlige profil viser 
du, hvem du er som 
menneske.


