
              Rødovre Centrum, Fields, København City, Ballerup WTC 

 

To erfarne receptionister til PLUS1 City & PLUS1 Rødovre

Serviceminded, udadvendt og god til mennesker er vigtige nøgleord når du er ansat hos os. 

Du er en faglig engageret person og du har en bred vifte af interesser. Skal du med på vores hold? 

 
Om dig 

 

Du skal kunne trives i et uformelt miljø, 

hvor der er højt til loftet og hvor alle 

giver en hånd med hvor der er brug for 

hjælp. Du skal være god til mennesker og 

møder verden med et smil. Du får 

følgeskab af mange skønne kollegaer, 

fordelt på 4 moderne klinikker. Vi har et 

meget tæt og fagligt og socialt netværk 

på tværs af klinikkerne, som du med det 

samme bliver en del af. Endvidere får du 

en unik mulighed, for at være med til at 

præge den videre udvikling og vision, hos 

PLUS1.  

 

Arbejdsopgaver: 

 

• Velkomst og registrering af 
patienter. 

• Servicering af patienterne. 

• Besvarelse af telefon og mail. 

• Fakturering/tage mod betaling. 

• Optimering og hold styr på 
aftalebogen. 

• Indkald af patienter. 
 
 

Vi tilbyder: 
 

• Stort ansvar for den rette 
kandidat. 

• En selvstændig stilling, hvor du 
sammen med dine lokale 
kolleger i klinikken forventes at 
skabe unikke resultater, som 
kan ses og mærkes. 

• Store muligheder for personlig 
og professionel udvikling. 

• Et harmonisk arbejdsmiljø, hvor 
vi passer på hinanden. 

• Et fællesskab med de øvrige 
PLUS1 klinikker.  

 

Vi forventer, at du:  
 

• Er uddannet klinikassistent. 

• Har min. 1 års erfaring fra lign. 
Stilling. 

• Har gode IT-kundskaber. 

• Er løsningsorienteret. 

• Er branchekendt. 

• Kan planlægge din egen 
arbejdsdag. 

• Er positiv og smilende. 

• Gerne erfaring med Al dente, 
men ikke et krav. 

 

 

Om os 

 

PLUS1 Tandlægeklinik er i rivende 

udvikling og en af de førende 

tandlægeklinikker i Storkøbenhavn. 

Grundighed og faglighed er 

grundelementer i vores filosofi, men vi 

mener samtidig, at empati, indlevelse og 

engagement i vores patienter er mindst 

lige så vigtigt. Den service vi tilbyder 

vores patienter, er det vigtigste i alt vi 

foretager os.  

 

Søg stillingen i dag  

 

Stillingerne er 37 t/u. Vi ønsker 

stillingerne besat hurtigst muligt. Send 

din ansøgning, CV, et vellignende foto og 

eventuelle referencer til job@plus1.dk. 

For yderligere oplysninger, er du 

velkommen til at kontakte 

Receptionschef, Lonnie Skouboe på mail 

LS@plus1.dk eller telefon 26848502. 

Du er er også meget velkommen til at 

kontakte direktør Karin Jul Pedersen på 

KJP@plus1.dk, telefon 9292327.
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