Är du vår nya medarbetare på Torbjörns Team?
Brinner du för att göra ditt bästa och strävar du efter att utveckla dig själv inom yrket?
Då kommer du att passa bra in i vårt team!

Arbetsbeskrivning
Vi söker nu dig som vill arbeta med tillverkning av främst bett- och apnéskenor. Torbjörns Team är känt för sina
smidiga och sköna bettskenor. Nu vill allt fler tandläkare ha våra produkter som har det där lilla extra. Därför
söker vi dig som har den rätta känslan för detaljer. Det är just detaljerna som gör att vi är så omtyckta. Hela
vägen från gipsbänken till den färdigpackade högblanka bettskenan är viktig för oss. Dina arbetsuppgifter
kommer att innefatta allt detta och, på ett tandtekniskt laboratorium, alla förekommande uppgifter.

Krav
Du som söker:
-

Är utbildad tandtekniker
Kan kommunicera på svenska i både tal och skrift
Har datorvana (vi arbetar bl.a. med Carita, MS Office och 3Shape)
Är stresstålig och klarar av ett högt tempo
Är strukturerad och kan ta ansvar för planeringen av dina arbeten
Är tillfreds med att övertid kan behövas under vissa perioder
Har erfarenhet av ortodonti och bettfysiologi (meriterande)

Såväl erfarna som nyutexaminerade tandtekniker är välkomna att söka.

Omfattning
Tjänsten innebär heltid, vi tillämpar sex månaders provanställning.

Placering
Vi har för närvarande två labb i Stockholmstrakten. Det ena är beläget vid Haninge Centrum söder om
Stockholm, och det andra ligger ett par minuter från Fältöversten på Östermalm i centrala Stockholm.
Du som söker ska kunna tänka dig att arbeta på båda ställena.

Ersättning/förmåner
Individuell lönesättning. Några av de arbetsförmåner som erbjuds är bl.a. flextid och friskvårdsbidrag.

Företaget
Torbjörns Team är ett tandtekniskt laboratorium som grundades 2003 av Torbjörn Åkesson. Nu består
företaget av två labb och tjugotalet anställda. Vi tillverkar bl.a. den patenterade Åkessonskenan som är en
variant på den klassiska bettskenan, snarkskenor och tandreglering. Förutom konventionell tandteknik så har
steget tagits in i den digitala eran; vi är bl.a. det enda svenska labb som tillhandahåller s.k. Clear Aligner
(osynliga skenor för tandreglering) i egen regi. Vi har även tagit steget mot CAD av t.ex. bettskenor.
I nuläget är vår inriktning främst mot bettfysiologi och ortodonti.

Frågor
Eftersom vi har ett väldigt högt arbetstryck så besvaras frågor om tjänsten via mejl: jobb@torbjornsteam.se

