
Jobannonce: Stilling tandlæge på Ærø hos tandlægen.dk 

Overskrift: Ærø søger tandlæge 

Bliv tandlæge på Ærø hvor græsset er højt og himlen blå. 
 

Jeg er tandlæge på Ærø, fordi mit ønske er at bo på en ø, med frie og trygge rammer, skøn natur, 

og masse af fritid til mig og mine børn. 

 

Har du lyst til at bo på en ø, hvor stress og økonomi ikke skal være en del af dagligdagen, men at bo 

et sted, hvor solen står højt på himlen, og klimaet er mildt og rekreativt? 

Har du lyst til at bo på Ærø, som er en spændende smuk ø i stabil udvikling? En ø med gode skoler og 

masser af fritidsmuligheder, gode rammer for børn og seniorer og et enestående fællesskab, hvor alle 

hjælper alle, hvor alle er imødekomne, og hvor det er nemt at blive integreret som tilflytter. 

På vores klinik finder du udfordringer, hvor vi arbejder i hele det tandlægefaglige spektrum. Vi er en 

klinik, der dagligt behandler patienter fra 0-100år, og hvor vi behandler patienter fra hele familien, 

hvilket giver et godt kendskab til den enkelte patient og dennes behov. Vi er en klinik, hvor man skal 

have mod på at lave større behandlinger, men hvor der også er mulighed for at henvise videre til 

specialister. 

Vores klinik har et solidt personale med mange års anciennitet, med egen specialist i kirurgi og 

implantater og godt samarbejde med tandplejer i huset. På vores klinik vægter vi omhyggelig og 

faglig korrekt behandling over omsætning. 

Jeg er tandlæge på Ærø, fordi det giver mig et godt arbejdsliv, blandt glade kolleger og en arbejdstid, 

som kan tilpasses med min familie med børn. 

Tænk over hvorfor du skal søge job som tandlæge på Ærø og være med til at give din familie et helt 

unikt liv. 

For yderligere information om Ærø, besøg hjemmesiden " Alt er vand ved siden af Ærø" og lad dig 

inspirere til at sende din ansøgning. Hvis du er interesseret i at arbejde på vores klinik, er du meget 

velkommen til at kontakte os, og måske kan vi mødes og få en god snak om dit fremtidige arbejdsliv 

som tandlæge på Ærø. 

 

Praktisk: 

Vi tilbyder en tandlægestilling på fuld eller deltid, med større behandlinger indenfor protetik, fast og 

aftagelig, samt parodontose behandlinger i samarbejde med tandplejer. Mulighed for særligt fokus på f.eks. 

endodonti eller parodontose kirurgi. 

Åbningstider på klinikken: 8-16 mandag til fredag, med mulighed for individuelle arbejdstider. 



Vi er to tandlæger, som har arbejdet på klinikken de sidste 9 år og 1 tandplejer, samt en stab af 

klinikassistenter, som alle har arbejdet på klinikken i mange år, og derudover har vi to klinikassistentelever. 

Vi har høj faglig integritet, og vi synes, at det er vigtigt, at vores patienter føler sig godt behandlet. Vores 

patienter er loyale og viser tillid til os. 

Vi ønsker en tandlæge med fokus på det menneskelige, og som er en dygtig og faglig håndværker, som har 

lyst til at flytte til Ærø med sin familie. Vi hjælper gerne med at skabe kontakt til erhvervsmuligheder for evt. 

partner samt børneinstitutioner m.m. 

Start efter aftale. Der holdes løbende samtaler. Send ansøgning indeholdende CV og overvejelser om, 

hvorfor Ærø kunne være godt for dig og din familie. Email: cecilie_clausen@hotmail.com  Telefon 6252-

1576. 

tandlægen.dk er Danmarks største og hurtigst voksende kæde af tandlægeklinikker. Vi har i dag mere end 60 

klinikker og mere end 700 ansatte. Vores mål er at have tandlægebranchens højeste faglige 

ambitionsniveau – og sikre patienterne den bedst mulige behandling og omsorg. Derfor har vi en vision om 

at skabe den fagligt stærkeste kæde af tandlægeklinikker, der sikrer danskerne den bedste tandsundhed i 

Norden. 

 

 


