
 

 

Vi søger en dygtige tandplejer, 

skal du være en del af vores hold? 

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 jobbet 

Som tandplejer hos PLUS1 har du egne patienter i din egen aftalebog. Udover almindelig tandplejer arbejde, lægger du 

også behandlingsplaner. Stillingen er på 30-35 timer/ugen, men 2-3 dage/ugen er også en mulighed. Du har minimum 1 

års erfaring, fra en lignende stilling. 

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 40 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. 

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 

Vi holder månedlige behandlermøder hvor vi gennemgår cases og nyeste viden. Vi gennemgår også tilfældigt udvalgte 

cases med henblik på at sikre kvaliteten. Du vil med det samme mærke at service og høj faglighed er bindeleddet i vores 

virksomhed og vi har en stærk kultur hvor vi altid hjælper hinanden på tværs. Den service vi tilbyder vores patienter, er 

det vigtigste i alt vi foretager os.  

Hos PLUS1 er vi vores socialt ansvarlige bevidst og vi giver vi tilbage til samfundet, der hvor vi har mulighed for at gøre en 

forskel. Derfor har vi etableret Smil Igen Fonden, hvor vi gratis laver tænder på hjemløse og socialt udsatte. Vi støtter også 

TUG (tandlæger uden grænser) 

Søg stillingen i dag  

Vi er i rivende vækst og har brug for flere hænder. Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt og du må gerne sende os din 

ansøgning, CV og eventuelle referencer til klinikejer Camilla Kirkeby, senest d. 1 juli til ck@plus1.dk . For yderligere 

oplysninger, er du velkommen til at kontakte Rune Kirkeby på telefon 2448 8061. Vi ser frem til at modtage din ansøgning. 

 

 

 

  

 
 


