
                  

 
 

KLINIKASSISTENT TIL KUNDECENTER & DRIFT 
5 DAGE PR. UGE – KØGE NORD 
 
 
VI SØGER 

Til vores kontor i Køge søger vi en klinikassistent 5 dage om ugen til vores kundecenter og til 

drift/behandlinger. Vi søger en ny kollega, der er vant til receptionsarbejde, til at være i 

(telefon/mail-) kontakt med patienter og pårørende, og som evner at holde mange bolde i 

luften samtidig. Jobbet indebærer tæt samarbejde med og løbende kontakt til vores kørende 

medarbejdere samt administration og styring.  

Jobbet indebærer også udekørende arbejde som klinikassistent ca. 2 dage pr. uge. 

Vi giver grundig oplæring efter behov.  

 

PROFIL  

• Vant til receptionsarbejde  • Vant til patient-/pårørende kontakt • Holde mange bolde i luften 

samtidig  • Udpræget holdspiller  • Venlig men også bestemt  • God til at finde løsninger • God 

til skriftlig dansk  • Kørekort • Ren straffeattest  • Kendskab til Dentalsuite en fordel.    

 

VI TILBYDER 

• Jobmæssig selvstændighed  • Stor indflydelse på egen arbejdssituation  • God løn • Gode og 

dedikerede kolleger  • Et job, hvor man kan gøre en forskel  • Gode personlige og faglige 

udviklingsmuligheder  • En spændende virksomhed i fortsat vækst og hvor to dage sjældent er 

ens. 

 

HVEM ER HJEMMETANDPLEJEN? 

HjemmeTandplejen er en privat virksomhed, som har specialiseret sig i at udføre behandlinger 

inden for kommunal voksentandpleje samt at behandle borgere under Kriminalforsorgen. Vi 

udfører omsorgstandpleje og socialtandpleje for samt tilbyder Ferievagt til en række 

kommuner over hele landet. Desuden behandler vi for Kriminalforsorgens institutioner samt 

private borgere.  

Nerven i vores virksomhed er kundecentret, der modtager, behandler og viderefordeler alle 

indkommende henvendelser (telefon, mail, e-boks, web mm.). 

Vi har afdelinger i Køge og Kolding.    

 

 

Hvis du vil vide mere, så kontakt driftschef Kirsten Johansen på tlf. 70 275 285 eller på 

info@hjemmetandplejen.dk   

Send din ansøgning og dit CV i en mail til info@hjemmetandplejen.dk og læs mere om os på  

www.hjemmetandplejen.dk . Ansøgningsfrist: snarest muligt. 
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