April 2016

Ambitiøse tandplejere med flair for
salg søges som Invisalign-behandler
hos Implantatklinik København
Implantatklinik København er en af landets førende tandklinikker,
hvor vi tilbyder tandbehandlinger af højeste kvalitet. Vores vigtigste målsætning og ambition er, at give folk et skønt smil uden
bekymringer, hvor kvalitet, service og indsigt i patientens behov er
nøgleord for den måde, vi driver Implantatklinik København på.
En vigtig del af vores arbejde omhandler kosmetisk

varen, men også formår at sælge sig selv i jobbet. Hvis

tandretning med Invisalign, som er en tandretning,

ovenstående lyder som et godt match for dig, kan vi til-

der foregår med næsten usynlige skinner, og er derfor

byde et job, som indeholder store udviklingsmuligheder

et revolutionerende system til æstetiske behandlinger

og undervisning, hvor du kan være med til at præge

inden for den ortodontiske verden. Invisalign har med

retningen for din stilling. Vi tilbyder et job, hvor du får

stor succes givet nye smil til over 3 millioner menne-

indflydelse, og vi værdsætter en person, som godt kan

sker i hele verden, og i Danmark har Implantatklinik

lide at tænke nyt og optimere den måde, vi arbejder på.

København allerede igangsat over 250 behandlinger
med Invisalign. Implantatklinik København er derfor

For at kvalificere dig til stillingen skal du, forinden

den hurtigst voksende Invisalign-behandler i Danmark,

ansættelse, være indstillet på at gennemgå en

og grundet vores unikke position i markedet, og tætte

koncentreret uddannelse, som vi til gengæld leverer

samarbejde med Align Technology, som er det børsno-

gratis. Dette vil samtidig være din adgangsbillet til en

terede amerikanske selskab bag Invisalign, har vi ambi-

karriere, i en af landets mest ambitiøse og innovative

tioner om at blive landets største udbyder af Invisalign.

virksomheder.

Vi vil derfor, inden for de næste par år, opstarte filialer
i hele landet, og på denne baggrund søger vi udad-

Vi tilbyder særdeles attraktive ansættelsesvilkår for de

vendte og ambitiøse tandplejere, som har lyst til at

rette kandidater.

være med på denne spændende rejse.
Lyder jobbet som noget for dig, så send en skriftlig
Vi søger tandplejere, som er passioneret omkring at

ansøgning til mette@implantatklinik.dk.

skabe flere skønne smil i Danmark, men som også er

NB! Kun ansøgninger med foto og CV vil komme i

målbevidste og ambitiøse, og derfor deler vores ambiti-

betragtning.

on om at blive landets førende Invisalign-behandler.
Du vil derfor indtræde i en spændende stilling, som

Har du spørgsmål til stillingen og jobindhold, er du

også inkluderer en del rejseaktivitet, hvorfor du gerne

velkommen til at kontakte Chefkoordinator Mette Wiig

skal være omstillingsparat og klar til at gribe nye

på mail: mette@implantatklinik.dk eller telefon:

muligheder. Udover at være smilende og engageret

+45 2122 9234.

i dit arbejde, skal du kunne lide at have mange bolde
i luften. Vi påskønner – og belønner – initiativrige og

Vi vil løbende indkalde potentielle kandidater til

energiske medarbejdere, som ikke blot forstår at sælge

samtale indtil vi finder de rette til jobbet.

