
 
Stillingsopslag      
 

Tandklinikassistent / ZFA Zahnmedizinische Fachangestellte 
15 timer/uge 
 

Har du lyst til at indgå i Skolesundhedstjenestens team og sætte fokus på børn og unges 
sundhed? 

Skolesundhedstjenesten søger   

Tandklinikassistent / ZFA Zahnmedizinische Fachangestellte m/k/d eller tilsvarende 

uddannelse på ca. 15 timer/uge per 1. november 2022 eller efter aftale  

Indmødestedet er Flensborg.  

Dansk Sundhedstjeneste udbyder sundhedsydelser til medlemmer af det danske mindretal 

og Skolesundhedstjenesten har et tværfagligt tilbud om rådgivning, aktiviteter og 

undersøgelsesrækker til mindretallets børn, unge og deres familier ved afdelingens 

skolesygeplejersker, læger, tandplejere og socialrådgivere. 

Funktionsbeskrivelsen ses nedenfor. 

Du er velkommen til at ringe eller skrive ved spørgsmål tel. +49 1724 280 906  

Karen Fink, Irmgard Griemert (tandplejer), Hanne Bjerringgaard (stedfortrædende leder) 

Ansøgning  

Vi ønsker en ansøgning, hvor du fortæller, hvorfor det lige netop er dig, der skal være vores 

nye medarbejder, specielt i forhold til de i funktionsbeskrivelsen nævnte arbejdsområder.  

Vedlæg kopier af dit cv, dit uddannelsesbevis og evt. andre beviser og udtalelser, der viser 

hvad du har beskæftiget dig med.  

Vi ser frem til at modtage din ansøgning hurtigst mulig. Ansøgningen stiles til ledende læge 

Karen Fink (karen.fink@dksund.de) 

Funktioner 

Ledsage skoletandlægen ved undersøgelse af børn i skoler og institutioner 

Udføre kariesprofylakse, fluoridbørstninger med børn 

Oplæg, undervisning og praktiske øvelser med grupper af børn fra 0-12 år i samarbejde med 

tandplejer (Gruppenprophylaxe) 

Selvstændigt kunne planlægge disse individuelle, gruppe- og tværfaglige tiltag 

Forældrearbejde 

Samarbejde lærere, pædagoger og tandlæger m.m. 

Digital dokumentation og gerne udfærdigelse af oversigter, statistikker 

mailto:karen.fink@dksund.de


Kunne tilegne sig vores basale afregning 

Fælles tiltag og projekter med andre faggrupper i Skolesundhedstjenesten, for eksempel 

temadage om sund mad 

Efter oplæring varetagelse af for eksempel hygiejnebelæringer omkring levnedsmidler jvf 

IfSG, elever før deres erhvervspraktik i levnedsmiddelbranchen/ ansatte i mindretallet. 

Deltagelse i afdelingens møder, videre- og efteruddannelse 

Netværksarbejde, møder: Arbeitskreis Jugendzahnpflege, AK Nordzähnchen, arbejdsgruppe 

for klinikassistenter som ledsager skoletandlægen m.m.) 

 

Uddannelse, kvalifikation 

Tandklinikassistent / ZFA Zahnmedizinische Fachangestellte m/k/d eller tilsvarende 

uddannelse 

Ved dansk uddannelse forventning om, at man søger tysk Berufszulassung/ Anerkennung. 

Sundhedstjenesten kan være behjælpelig med dette via zentrale Anerkennungsstelle 

Gerne erfaring med selvstændigt arbejde 

Gerne erfaring med undervisning eller arbejde med grupper 

Erfaring med børn, fx IP-Leistungen fra tandlægepraksis 

Dansk og tysk-sproget 

IT-kendskab brugerniveau Windows og dokumentationsprogrammer, smartphone 

Kørekort til personbil  

På vores arbejdsplads værdsætter og respekterer vi forskelle og sætter den enkelte 
medarbejder i centrum. Vi tager således alle ansvar for at sætte fokus på mangfoldighed og 
ligestilling overalt i organisationen. Vi opfordrer alle kvalificerede – uanset etnisk baggrund, 
seksuel orientering, handicap, religion, verdensanskuelse eller alder – til at søge stillingen. 

 

Praktisk 

Indmødested er som udgangspunkt Flensborg, Skovgade. 

Plads til opbevaring af undervisnings- og forbrugsmaterialer stilles til rådighed 

Kontorarbejdsplads 

Smartphone og IGEL/laptop 

Kørsel/ puljebil 

Løn if. overenskomst for ansatte ved Sundhedscenteret, Dansk Sundhedstjeneste for 

Sydslesvig e.V. 


