Klinikassistentelever til Tandplejen Furesø Kommune
Er du en af vores 2 spritnye klinikassistentelever?
til 1. august søger vi 2 klinikassistentelever - gerne voksenelever! - men er du moden og klar på opgaven
er alderen ingen hindring, dog ser vi gerne at du:











er frisk, ihærdig og har gå-på-mod
kan arbejde selvstændigt
er nysgerrig på hvordan ting hænger sammen
har et godt humør
har mod på at arbejde med børn og ældre
er mødestabil
har lyst til at få en læreplads, hvor der er fuld fart på
har lyst til at få en læreplads, hvor der er mange gode og dygtige kolleger
skriver og taler et godt dansk

Vi forventer, at du:



har gennemgået grundforløbet på klinikassistentuddannelsen

Det vil være en fordel, hvis du:



tidligere har arbejdet med børn måske i institution eller i forbindelse med sport/spejder som
træner eller lign.?
og/eller har arbejdet med ældre måske på et plejehjem eller i hjemmeplejen?
måske har en kontormæssig baggrund eller erfaring fra service fag, butik eller lign.




Vi kan tilbyde:







en spændende og udfordrende arbejdsplads
gode erfarne kolleger, der er klar til at oplære og hjælpe dig
en arbejdsplads med mange søde og glade patienter
lækre og flotte klinikker
en arbejdsplads hvor vi arbejder efter de sidste nye retningslinjer omkring hygiejne mm.
en arbejdsdag med fuld fart på

Om Tandplejen:
Vi har to velfungerende klinikker i hhv. Værløse og Farum med i alt ca. 10.000 børn/unge og ca. 200
omsorgspatienter.
Vi er for tiden 23 personaler fordelt på tandlæger, tandplejere, klinikassistenter, elever, sekretær og
overtandlæge.
Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst.
Ansøgning og tiltrædelse
Ansøgning sendes via OFIR senest fredag 1/6-18 kl. 12.00. Samtaler vil blive gennemført i uge 24 og
forventet tiltrædelse er d. 1/8-18. Tandplejen deltager i jobcafe på SKT, København d. 24/5

Ved ansættelse indhentes børne- og straffeattest.
Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte Overtandlæge Helle Vittrup Rasmussen, hvra@furesoe.dk
eller på telefon 7235 6004

