
Zdravotnícky asistent / sestra

v čelustno-ortopedickej ambulancii a-dent s.r.o

Miesto práce
Trnava, Poliklinika Družba

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
1.1.2018

Hľadáme sestru /asistenta do ortodontickej ambulancie a-dent s.r.o.

Prijmeme sestru/asistenta  na  plný  pracovný úväzok  na pozíciu  ortodontickej
asistentky  do  modernej  čeľustno-ortopedickej  ordinácie  a-dent  s.r.o.
(www.zubny-strojcek.sk).

Pracujte tam, kde si Vašej práce budú vážiť! 

Zaškolíme Vás, skúsenosti v obore nie sú nutné.

Ponúkame:

- Práca v ústretovom a dynamickom kolektíve

- Možnosť práce v nadštandardnej ambulancii

- Moderné a špičkové vybavenie

- Zaujímavé prípady

- Zaučovanie pod dohľadom

- Interné a externé vzdelávanie

http://www.zubny-strojcek.sk/


- Systém motivačného finančného ohodnotenia

- Dlhodobá pracovná istota

- Dochádzanie z Piešťan zabezpečené

- Firemné akcie a benefity

Očakávame:

- Aktívny prístup

- Komunikatívnosť

- Manuálnu zručnosť

- Samostatnosť

- Počítačovú gramotnosť

- Časovú flexibilitu

- Vzdelanie v zdravotníckom odbore 

Náplň práce:

- Asistencia lekárovi

- Samostatná práca s pacientom – vysvetlenie čistenia zubov, poučenie o nosení 
aparátu, priväzovanie a odväzovanie ligatúr, nácvik nosenia medzičeľustných 
gumičiek...

- Dezinfekcia a sterilizácia – zaistenie dezinfekcie kresiel, sterilizácia nástrojov,

- Doplňovanie a objednávanie materiálu

- Práca s pokladňou

- Práca s pc – zapisovanie do programu, vykazovanie výkonov, odpovedanie na maily

- Objednávanie pacientov a vybavovanie telefonátov

Štrukturovaný  životopis  prosím  zasielajte  na  zubny.strojcek@post.sk.  

O nás
Príjemné pracovné prostredie a milý kolektív a-dent s.r.o sú pre nás veľmi dôležité. Našou
snahou je vytvoriť dobrý kolektív založený na vzájomnej dobrej komunikácii a spolupráci a tak
zaistiť i príjemné a ústretové prostredie pre pacientov, kde sa budú radi vracať.

Naše  čeľustno  -  ortopedická  ordinácia  poskytuje  ortodontickú  liečbu  deťom  i  dospelým.
U detí  pomáhame  odstraňovať  zlozvyky,  umožňujeme  správne  prerezávanie  zubov



a zabraňujeme  rozvoju  ortodontických  vád.  V stálom  chrupe  liečime  ortodontické  vady  a
nesprávne postavenie zubov a čeľustí.  Pracujeme so snímacími a hlavne fixnými aparátmi.
Cieľom nášho pracoviska je poskytovať vysokokvalitnú ortodontickú liečbu, ktorá je precízne
naplánovaná a založená na overených vedeckých základoch. Preto sa snažíme o čo najlepšie
kontinuálne vzdelávanie v ortodoncii u všetkých členov tímu.

Kontakt
Tel.: 0948/816 030
E-mail: zubny.strojcek@post.sk   

Web: www.zubny-strojcek.sk

http://www.profesia.sk/send_cv.php?offer_id=2857782&inc_stat=1
tel:0948816030
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