
 

Amager Tandklinik     Amagerbrogade 175     2300 København S     Tlf. 32 55 13 00     www.amagertandklinik.dk     mail@amagertandklinik.dk 

Klinikassistentelev søges 
 

• Vil du have verdens bedste kolleger? 
• Kan du lide en travl hverdag med masser af sjov? 
• Vil du arbejde på en lækker og moderne klinik i København? 

 

Vi elsker at have det sjovt 

Lige nu kan vi tilbyde en elevplads til dig, der vil arbejde på en moderne klinik, hvor vi elsker at have det sjovt, 
når vi går på arbejde, og vi har det bedste sammenhold, man kan forestille sig. Vi kan godt lide at gå ud og spise 
sammen eller lave andre sjove ting sammen. 

 
Det får du hos os 

Vi har ry for at uddanne nogle af Danmarks bedste klinikassistenter, så vi er også kræsne med, hvem der får 
tilbudt en elevplads hos os. 

Vi har mange års erfaring med at have klinikassistentelever, så vi skal nok lære dig det hele. Det vigtigste for os 
er, at du brænder for at arbejde på en tandklinik, hvor vi har let til smil og godt kan lide at have travlt. 

Som klinikassistentelev vil du hurtigt indgå på lige fod med klinikassistenterne, så du får masser af udfordringer 
og mulighed for at være med til at forme din hverdag. Du får alle forudsætninger for at udvikle dig såvel fagligt 
som personligt. 

Vil du blive en de allerdygtigste klinikassistenter, så grib chancen nu. 
 

Om klinikken 

Vores flotte og moderne tandklinik er centralt beliggende på Amager. Vi er en mellemstor klinik, der ikke er en 
del af en kæde. Vi kan derfor helt selv bestemme, hvordan klinikken skal være, og alle på klinikken (også vores 
elever) er med til at bestemme, hvordan dagligdagen skal se ud. 

Vi er til dagligt 4 tandlæger, 1 kirurg, 2 tandplejere, 3 klinikassistenter, 2 klinikassistentelever og 1 klinikchef. Den 
ene af vores dygtige elever er snart færdiguddannet, og derfor søger vi en ny elev. 

Vi udfører alle former for tandbehandling, og der benyttes det nyeste udstyr og de bedste behandlingsmetoder. 
For os er et godt arbejdsmiljø, hvor høj faglighed og god stemning går hånd i hånd altafgørende. Samarbejdet 
mellem vores tandlæger, tandplejere og klinikassistenter er rart og uformelt. 

Vi elsker sociale arrangementer og samles flere gange årligt til hyggelige arrangementer. 

 
Din baggrund 

Du afslutter snart eller har allerede afsluttet grundforløbet på SKT, eller du ønsker at komme mesterlære. Vi 
sætter pris på, at du er moden, er en teamplayer og ved hvad det vil sige at yde sit bedste hver dag. 
 

Ansøgning 

Ansøgning inkl. CV sendes til job@amagertandklinik.dk. Skriv gerne lidt om dig selv, din baggrund og din 
motivation for at blive elev hos os. 

Du kan læse mere om Amager Tandklinik på hjemmesiden www.amagertandklinik.dk 

Vi skal finde vores nye elev hurtigt, og der indkaldes løbende til samtaler, så send din ansøgning hurtigst muligt. 
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