
 

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 främst tandreglering men även bett- och apnéskenor. Vi är redan ett av de 

mer välkända ortodontilabben. Våra planer är att inom den närmsta tiden expandera på den fronten. Allt fler 

tandläkare vill 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. Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta 

produktion av tandteknik och alla, på ett tandtekniskt laboratorium, förekommande uppgifter.  

Krav 

Du som söker:  

- Är utbildad tandtekniker  

- Har erfarenhet av ortodonti och bettfysiologi 

- Tycker om att kommunicera och ha kundkontakt 

- Behärskar svenska i tal och skrift 

- 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 datorvana (ej krav men meriterande) 

Omfattning 

Tjänsten innebär heltid, vi tillämpar sex månaders provanställning.  

Placering 

Du kommer antingen att arbeta på vår avdelning i Handen söder om Stockholm, eller på avdelningen nära 

Karlaplan i centrala Stockholm. 

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. 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 ortodonti och bettfysiologi.   

Frågor 

Frågor om tjänsten besvaras via mejl: jobb@torbjornsteam.se 


