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Overtandlæge/specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, ved Kæbekirur-
gisk Afdeling, Odense Universitetshospital 

En stilling som Overtandlæge/Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi er til besæt-
telse pr. 1. marts 2019 eller efter nærmere aftale.  

Kæbekirurgisk afdeling er en travl afdeling med fokus på patienten først og kvalitet i be-
handlingen. Vi arbejder fokuseret på nytænkning, faglig udvikling og et godt arbejdsmiljø. 
Afdelingen har flere højtspecialiserede funktioner på bl.a. tværfaglig behandling af multi-
traumer, rekonstruktiv kirurgi og kæbeledskirurgi. Afdelingen har i mange år anvendt virtu-
el planlægning til ortognatkirurgi og rekonstruktion, og råder over CBCT-scannere, 3d ka-
mera, 3d-printer, navigationssystem (Brainlab) og interoperativ CBCT-scanner. Vi har en 
positiv omgangstone med plads til både alvor og grin.  

Vi leder efter en kandidat med en baggrund som specialist i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, 
enkelt eller dobbeltuddannet. Du er god til at arbejde i teamfunktion og fungerer godt i en 
omskiftelig hverdag, hvor dine kompetencer kan være efterspurgt på forskellige pladser. 
Du er dygtig med hænderne, ansvarsfuld og god til at tage en beslutning, når det er nød-
vendigt. Du ser det som en selvfølgelighed at deltage i undervisning og sparring med dine 
kollegaer. Du er interesseret i videnskabelig udvikling og faglig evidens som baggrund for 
de behandlinger, du foretager. Lidt eller nogen forskningserfaring er ønskeligt. En god por-
tion humor og en respektfyldt omgangstone er naturligt for dig.  

Dine opgaver vil tage udgangspunkt i en varierende hverdag med en naturlig blanding af 
opgaver indenfor kæbekirurgien, herunder ortognatkirurgi, behandling af ansigtstraumer 
som en del af traumecenteret, ambulatoriearbejde, administrative opgaver m.m. Personli-
ge ønsker om faglige og forskningsmæssige arbejdsområder kan evt. tilgodeses. 

Stillingen er på 37 timer (5 dage pr. uge) og med vagt fra hjemmet med mulighed for af-
spadsering af optjente timer. 

Hvis du kan identificere dig med ovenstående og ønsker at vide mere om stillingen, er du 
meget velkommen til at kontakte ledende overtandlæge Christian Jakobsen på telefon +45 
65 41 3477, +45 65 41 3475 eller mail: Christian.jakobsen@rsyd.dk 

Sidste ansøgningsfrist torsdag d. 24. januar. Samtaler forventes afholdt tirsdag d. 29. janu-
ar. 



Side  /  2 2

 


