
Vi søger en kompetent chef for vores 
receptioner og servicecenter

Motiverende profil i central rolle 
Hos Plus1 har vi fokus på værtskab, service og god 
patientkontakt, og vi går ikke på kompromis med 
kvaliteten. Det stiller store krav til vores medarbej-
dere, og derfor søger vi kun de bedste. Vi lover, at 
du får et spændende og udfordrende job, hvor du får 
mulighed for at gøre en forskel.  

Som chef for vores receptioner og servicecenter 
har du i samarbejde med klinikchefen og direktøren 
ansvaret for klinikkens drift, udvikling og trivsel. 
Du vil ligeledes have et tæt samarbejde med vores 
økonomi- og marketingafdeling. Du vil referere til 
vores direktør. 

Arbejdsopgaver 
• Daglig ledelse af fire receptioner og et  

servicecenter 
• Sikre at vi yder høj service i reception og  

loungeområder  
• Kvalitetssikring og harmonisering af  

receptionerne
• Sikre at aftalebog bookes hensigtsmæssigt  
• Introduktion og oplæring af nye kolleger  
• Primær kontakt til Al dente og andre tætte  

samarbejdspartnere
• Udvikling og implementering af kundeservice  
• Opfølgning på feedback fra patienter  
• Tæt samarbejde med marketing.

Om dig 
Du trives i et uformelt miljø, hvor der er højt til 
loftet, og hvor alle giver en hånd med. Du skal være 
god til mennesker og møder verden med et smil. Du 
får følgeskab af 60 skønne kolleger. Vi har et tæt, 
fagligt og socialt netværk, som du bliver en del af. 
Du får en unik mulighed for at være med til at præge 
den videre udvikling og vision hos PLUS1.  

Din profil er kendetegnet ved, at du 
• Er uddannet inden for tandlægebranchen, og har 

erfaring som leder. 
• Kan sætte retning, motivere og drive en smidig 

dagligdag for dine teams 
• Er superbruger i et EPJ-system 
• Er ansvarsbevidst, proaktiv og bidrager med 

beslutningskompetence og handlekraft 
• Arbejder struktureret og har overblik  
• Tilsikrer, at der er en fuld aftalebog og har 

forståelse for aftalebøgernes betydning for et 
velfungerende behandlings-setup. 

Vi tilbyder 
• Et fyldestgørende introduktionsprogram  
• En selvstændig stilling, hvor du sammen med 

dine kolleger forventes at skabe unikke  
resultater, som kan ses og mærkes

• Et harmonisk arbejdsmiljø, hvor vi passer på  
hinanden og behandler hinanden med respekt

• Et fællesskab med de øvrige PLUS1 klinikker. Vi 
deler medarbejdere og holder fælles kursusdage, 
firmafester og lejlighedsvis fredagsbar. 

Du skal som udgangspunkt være på alle fire klinikker 
mindst én gang om ugen. Derudover træder du til 
dér, hvor der måtte være behov ved sygdom/ferie.   
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. 
Løn efter kvalifikationer. 

Lyder det som noget for dig? 
Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt, så send os 
snarest muligt din ansøgning, CV og eventuelle 
referencer til job@plus1.dk  

Vi holder samtaler holdes løbende. 
For yderligere oplysninger, kontakt direktør Karin Jul 
Pedersen på kjp@plus1.dk  eller telefon 9292 3273.

Serviceminded, udadvendt og god til mennesker er vigtige nøgleord, når du er 
ansat hos os. Har du flair for planlægning, ledelse i maven og service i blodet? 
Så kan det være dig, vi mangler.

Hos PLUS1 er vi vores sociale ansvar bevidst, og vi giver vi tilbage til samfundet, der hvor kan gøre en forskel. Vi 
har etableret Smil Igen Fonden, hvor vi gratis rekonstruerer tænder for hjemløse og socialt udsatte.  


