
 

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 
Nu söker vi dig som vill arbeta med bettskenor, AAS och tandreglering, då vi är ett av de främsta 

labben inom ortodonti.  

Vi ställer inga krav på erfarenhet då du ändå kommer att få lära dig en del nya arbetssätt hos oss. 

Men naturligtvis är det meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat med bettskenor och 

tandreglering tidigare.  

Det är stundtals rätt högt tempo hos oss, och för att klara av det på ett bra sätt så är det väldigt 

viktigt att du har förmåga att planera din dag på ett effektivt sätt. Vi ställer höga krav på både kvalitet 

och produktion.  

Du ska heller inte vara främmande för att kunna kommunicera med både kunder och dina kollegor.  

Krav 
Du som söker:  

- Är utbildad tandtekniker  

- Är stresstålig och klarar av ett högt tempo 

- Är strukturerad och kan ta ansvar för planeringen av dina arbeten 

- Tycker om att kommunicera och ha kundkontakt 

- Behärskar svenska i tal och skrift 

Omfattning 
Tjänsten innebär heltid, vi tillämpar sex månaders provanställning.  

Placering 
Du kommer att arbeta på vår avdelning 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. Vi arbetar såväl traditionellt som digitalt och har en fullt utrustad 

maskinpark med scanner och 3D-skrivare. Vi inriktar oss främst på bettfysiologi och tandreglering.  

Ansökan och frågor 
Mejla din ansökan och ev. frågor till: jobb@torbjornsteam.se 

Ansökan ska innehålla ett personligt brev, CV och referenser. 
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