Tandtekniker til Institut for Odontologi og
Oral Sundhed 1013137
Institut for Odontologi og Oral Sundhed søger en tandtekniker til varetagelse af teknikopgaver på
Centrallaboratoriet først og fremmest i relation til aftagelig protetik og tandregulering.
Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Eventuelt med mulighed for reduceret timetal til 28 timer
ugentligt. Tiltrædelse snarest.
Dine arbejdsopgaver
Vi tilbyder en stilling, som indebærer fremstilling af aftagelig protetik og ortodontisk apparatur til
patientbehandlinger på relevante afdelinger i et spændende uddannelses- og forskningsmiljø.
Desuden vil der i et vist omfang indgå fremstilling af materiale til forskningsprojekter og
undervisningsmateriale.
Involvering i andet tandteknikerarbejde på Centrallaboratoriet kan forekomme ad hoc.
Dine kompetencer
Da instituttets tandtekniske laboratorium er inde i en stærk og interessant udvikling med stadigt
mere udbredt anvendelse af digital teknik, vil en del af arbejdet foregå ved computer med brug af
designsoftware og digital produktion herunder 3D-print. Kendskab til digital produktion og
dentalsoftware er ikke en forudsætning, men vil være en fordel.
Ansøger med erfaring inden for digital ortodontisk teknikarbejde foretrækkes, men er ikke en
forudsætning, idet der for den rette ansøger med interesse og flair for området kan etableres
oplæring i de relevante arbejdsprocedurer.
Samarbejde med et bredt felt af aftagere og kolleger er centralt i denne stilling, og derfor vægter vi
gode kommunikative evner højt. I det daglige taler vi dansk og engelsk på laboratoriet. Vi
forventer, at du har en positiv tilgang til kollegaer, bidrager til et godt arbejdsmiljø og kan arbejde
selvstændigt, når du er kommet ind i rutinerne.
Om Institut for Odontologi og Oral Sundhed
Overordnet set uddanner Institut for Odontologi og Oral Sundhed medlemmer til det samlede
odontologiske team og udbyder fire fulde uddannelser inden for det odontologiske fagområde samt
grundforløbet til laboratorietandteknikeruddannelsen.
Instituttet varetager forskning og uddannelse, efter- og videreuddannelse og har desuden en stor
klinisk aktivitet.

Læs mere om instituttet her: http://dent.au.dk/
Yderligere oplysninger
Arbejdsstedet er Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 49.
Har du har spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte leder af
Centrallaboratoriet, cheftekniker Dirk Leonhardt på tlf. 87167471.
Formalia
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Håndværkere.
Ansøgning
Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser).
Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.
Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som
modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.
Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.
Ansøgningsfrist
Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest 30. November 2018.

Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i
uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt.
Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og
8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.

