
Nu er der en unik mulighed, for at blive en del af vores team på Klinik for Kæbekirurgi v. Torben 
Thygesen, i Odense. 
 
Vi har meget travlt og søger derfor en dygtig og selvstændig klinikassistent til klinikken. 
 
Klinik for kæbekirurgi har siden 2009 specialiseret sig i at varetage kirurgiske opgaver på patienter 
bla. henvist fra egen tdl. Vi er et engageret team med stor fokus på kvalitet, ordentlighed og 
loyalitet, både overfor hinanden og vores samarbejdspartnere. Vi har siden opstart været i stadig 
vækst og samarbejder i dag med mere end 300 henvisende tandlæger.  
 
Vi har desuden samarbejde med de fynske børnetandplejer, hvor vi hjælper med kirurgiske 
opgaver på børn i den skolesøgende alder. Vi samarbejder med en superdygtig narkoselæge, som 
hjælper til når patienterne har brug for det. 
 
Vi har en topmoderne klinik, med alle de nyeste teknikker tilgængelige, f.eks. Trios scanner CBCT 
skanner etc. Vi bruger Dental suite som vores journalsystem. 
 
Vi har fokus på et godt arbejdsmiljø og det gode samarbejde mellem alle klinikkens personaler. 
 
Vi tilbyder en stilling pr. 1/9-2022 på ca. 30 timer/uge, hvor din primære opgave vil være i front 
office og assistere klinikkens daglige leder i administrative opgaver, ligesom der vil være 
vekselvirkning til andre opgaver på gulvet og assistance under operationer. 
 
Vi leder efter en person, som er uddannet klinikassistent, og som udover almindelige færdigheder, 
har særlig interesse for kirurgi, men også interesserer sig for daglig administration, telefonkontakt 
og respektfyldt kommunikation med vores patienter og samarbejdspartnere. 
 
Du får mulighed for at blive oplært i alle klinikkens opgaver, så du får et grundigt kendskab til 
vores arbejdsgange og kerneydelser. 
 
Derudover vil vi lægge vægt på at du: 
 
- Kan varetage tildelte opgaver selvstændigt 
- Er nysgerrig og villig til at lære 
- Har erfaring med retningslinjer og procedurer for f.eks. NIR etc. 
- Kan indrømme, hvis du har begået en fejl 
- Er omgængelig og evner at indgå kompromis når nødvendigt 
- Har et godt humør og er serviceminded 
- Kan bidrage positivt i en travl hverdag 
 
Ansøgningsfrist pr. 15/6 
 
Send din ansøgning på mail: tht@klinik-vs15.dk 
 
Vi glæder os til at høre fra dig 


