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søges

receptionist/

Vi søger en imødekommende og pligtopfyldende receptionist/ klinikassistent til en fuldtidsstilling  
(34-37 timer efter aftale). Du vil få mulighed for oplæring i assistance på klinikkerne ved sygdom, hvis du 
ikke er uddannet KA. Du vil blive ansvarlig for receptionen, og dit smil vil være det første vores  patienter 
ser, når de træder ind af døren. Du vil også være patienternes  daglige kontakt, når de ringer og skriver. 
Du vil indtræde i vores team som en vigtig medspiller, og som den der i praksis binder tingene sammen.

KVALIFIKATIONER 

• Foretage patientindkald. Vi bruger Dental Suite

• Optimere aftalebogen, således at behandlernes arbejdsdag effektiviseres

• Fakturere og sørge for betaling

• Foretage mailkorrespondance

• Eksportere/importere fra EDI portalen

• Afregne/opgøre sygesikring

• Lettere bogføring og kasseopgørelse. Vi har ekstern bogføringshjælp.

• Tale og skrive dansk fejlfrit

• Engelsk på konversationsniveau.

Du får 10 engagerede kollegaer: 3 tandlæger, 1 kirurg på konsulentbasis, 2 tandplejere og  
4 klinikassistenter.

PERSONLIGE KVALIFIKATIONER 
Du er glad, smilende og udadvendt, og det er helt essentielt, at du formår af få patienterne til at føle sig 
godt modtaget. Vi forventer, at du er rutineret og samvittighedsfuld, samt kan arbejde selvstændigt.  
Det er ligeledes en nødvendighed, at du er god til at sparre og samarbejde med resten af teamet.  
Du kan også holde mange bolde i luften på én gang. Det er ikke en betingelse at du har en baggrund som 
klinikassistent, men det kan være en fordel. 

LYSTRUP TANDKLINIK
Kan du se dig selv som vores nye receptionist/klinikassistent med lyst til at indgå i et velfungerende 
team drevet af høj faglig arbejdsglæde, så send din ansøgning til: maarup.tved@hotmail.com.
  
Du kan finde mere om os på www.lystruptandklinik.dk eller på Facebook.

Ansøgningsfrist 18. juni 2019.
Samtaler onsdag/torsdag uge 25. 
Tiltrædelse 5. august 2019. 
 

Med venlig hilsen

Tandlægerne
Annette Maarup og Inge Schrøder

Erfaren og
dygtig

klinikassistent


