Tandtekniker med höga ambitioner som brinner för sitt yrke
Vi söker nu en tandtekniker som vill bli en del av vårt härliga gäng på Torbjörns Team.
Du som söker ska vara färdigutbildad tandtekniker och gärna ha några års erfarenhet av produktivt
arbete. Men även om erfarenhet är viktigt så kommer vi att lägga stor vikt till din förmåga att vilja
utvecklas.
Torbjörns Team är i nuläget inte ett fullservicelabb utan sysslar främst med bettfysiologi och
tandreglering. Du kommer kanske att möta en del arbetsmoment för första gången då du börjar hos
oss. Även en del av det du redan gör, gör vi kanske på ett nytt sätt. Om du tycker om att lära dig nya
saker, så kommer du att stortrivas här. På sikt kan du även komma att få ansvar för handledning av
nya arbetskamrater.
Vi har tagit steget in i framtiden och den digitala tekniken. Vi har bl.a. tillgång till 3D-skrivare och 3Dskanner, och med hjälp av dessa så är vi ett av få labb som kan tillverka s.k. Clear Aligners, osynliga
tandställningar. Du kommer alltså att få förmånen att arbeta på ett labb som är i expansiv fas. För
rätt person så innebär det möjligheter att få en ledande roll med lämpliga ansvarsområden.
Då vi är i ständig kontakt med våra kunder och leverantörer så vill vi givetvis att du kommunicerar
obehindrat på svenska. Det är också önskvärt, men inte ett krav, att du förstår och talar engelska.
Ersättningar och förmåner:
Vi tillämpar marknadsmässig lön med individuell lönesättning.
Några exempel på de förmåner som erbjuds är flextid, friskvårdsbidrag och möjlighet till
vidareutbildning inom yrket.
Omfattning och placering:
Tjänsten avser ett heltidsvikariat med goda möjligheter till fast anställning. Din placering kommer i
nuläget att vara i våra lokaler på Gärdet, men det kan även bli aktuellt med längre eller kortare
inhopp på labbet i Västerhaninge.
Provanställning:
Eftersom det är otroligt viktigt att bekanta oss med varandra, så tillämpar vi sex (6) månaders
provanställning.
Meriterande:
Erfarenhet av ortodonti
Erfarenhet av digital tandteknik
Ansökan:
Ansökan görs via mejl till jobb@torbjornsteam.se
Skicka med ett personligt brev, CV och aktuella referenser med kontaktuppgifter.
OBS! Vi har ett högt arbetstryck och ser därför att ev. frågor om tjänsten tas via mejl på
jobb@torbjornsteam.se

