Porcelænstekniker søges: Bliv en del af et kvalitetsbevidst og
engageret team i en progressiv virksomhed
Har du lyst til at blive en del af et stærkt team af engagerede laboratorietandteknikere der brænder
for faget og fremstillingen af alle former for fast protetik? Har du mod på at blive en del af en
voksende international virksomhed, hvor udvikling og kvalitet er nøgleord? Hos Schmidt
Dentalkeramik mangler vi lige nu en ny kollega til at indgå i vores team af dygtige medarbejdere,
måske det er dig vi søger?

Vi søger
•
•
•
•
•

En dygtig og effektiv porcelænstekniker.
Du arbejder selvstændigt, og dit arbejde har altid et højt kvalitetsniveau. Du har sans for
detaljen og vil være med til at videreføre kvaliteten i huset.
Erfaring med indfarvninger af zirkonmarteriale, vil være en fordel.
Du har gode samarbejdsevner, og formår at sparre med tandlæger og kollegaer om
arbejdet. Så gode dansk kundskaber vil være et krav
Du trives i et til tider hektisk miljø, er omstillingsparat og har mod på at varetage diverse
ad hoc opgaver der opstår i et mindre firma.

Vi tilbyder
•
•
•
•
•
•

En udfordrende stilling i et travlt og ambitiøst team.
Gode muligheder for personlig og faglig udvikling i en progressiv international
virksomhed med stærk vækst.
At blive en del af et laboratorie kendt for høj æstetik og kvalitet.
Et uformelt arbejdsmiljø i lyse lokaler udstyret med den nyeste teknologi.
En hverdag i et velfungerende team af dygtige tandteknikere.
Løn efter kvalifikationer.

Om virksomheden
Schmidt Dentalkeramik er grundlagt i 1978. Laboratoriet er førende indenfor digital tanddesign og produktion. Schmidt Dentalkeramik blev i januar 2017 en del af den internationale
dentalorganisation Modern Dental Group, og er således søsterselskab med Elysee Dental ApS.

Søg jobbet
Har du spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte, daglig leder Morten Aakjær på
telefon 75 61 85 22
Ansøgning sendes til:
Sara Daugaard på sara.daugaard@schmidtdental.dk
Ansøgningsfrist:
Ansøgningerne bliver vurderet løbende og behandles fortroligt.
Tiltrædelse:
Hurtigst muligt.
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Ugentlig arbejdstid:
37 timer.
Arbejdssted:
Schmidt Dentalkeramik, Søndergade 11, 8700 Horsens
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