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Overtandlæge / Specialtandlæge med interesse for ortognatkirurgi og dentoalveolær kirurgi
Afdeling
Kæbekirurgisk Afdeling K Odense
Vi mangler en kollega til at styrke vores team i ortognatkirurgi og regionstandpleje.
Stillingsbetegnelse
Tandlæge
Dit daglige arbejde vil primært bestå af af visitation, diagnostik, planlægning og behandling af patienter med

Arbejdstid

vækstbetinget

37 timer

kæbeanomali

samt

agenesi-

og

traumepatienter

tilknyttet

regionstandplejen.

Klar

kommunikation med patienter, kollegaer og behandlere i andre sektorer falder dig derfor naturligt.

Arbejdssted

Ud over patientbehandling forventes du at indgå i de øvrige arbejdsområder, som rummes på Odense

Odense

Universitetshospital, herunder medvirken til forskning, uddannelse af yngre kollegaer og vagtfunktion

Jobnummer

afhængig af erfaring.

221231
Ansøgningsfrist

Du kommer til at indgå i et dagligt samarbejde med kollegaer med mange forskellige baggrunde. Vi har et tæt

29-06-2022

interkollegialt samarbejde med fokus på rationelle patientforløb, løbende videreuddannelse, veldefinerede

Søg stillingen

arbejdsgange og faglig udvikling med plads til daglig og udbytterig sparring. Afdelingen er i gang med stor
udvikling i forbindelse med udflytning til Nyt OUH i de kommende år, og du er naturligvis med i dette.

Læs mere om arbejdspladsen
Se flere ledige stillinger
Vi tilbyder dig en stilling på en udviklingsorienteret arbejdsplads med dygtige og motiverede kollegaer, som
har fokus på patienten i centrum. Vi vægter høj faglig kvalitet, personlig udvikling og forskning. Desuden

Følg os

lægger vi stor vægt på en god omgangstone i en til tider travl og omskiftelig hverdag. Afdelingen råder over

 

navigationskirurgi, interoperativ CBCT samt eget 3D-laboratorium.

Del

    
Løn- og ansættelsesvilkår
Der forudsættes godkendt uddannelse som specialtandlæge i tand- mund- og kæbekirurgi, og erfaring fra
hospitalsregi.
Stillingen er som udgangspunkt en vagtbærende fuldtidsstilling, men andre ønsker kan evt. imødekommes.
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Har du spørgsmål til stillingen, eller ønsker at høre nærmere, da kontakt cheftandlæge Christian Jakobsen,
tlf.: 51 14 86 90, mail: christian.jakobsen@rsyd.dk

Ansøgninger modtages elektronisk via Region Syddanmarks jobportal.

Ansøgningsfrist: 29/6 2022. Samtaler forventes afholdt i uge 27, eller efter aftale.

OUH er Patientens Universitetshospital i Region Syddanmark. Vi varetager behandling af
patienter i hospitalets nær- og regionsområde og modtager patienter fra hele landet med behov
for højt specialiseret behandling inden for en række områder.
OUH dækker 10 % af aktiviteten i det danske sygehusvæsen og er et af landets største
sygehuse med et budget på 7,3 mia. kr., ca. 106.000 udskrevne patienter og 1,1 mio. ambulante
besøg hvert år. Vi er ca. 10.000 medarbejdere, og hospitalet er beliggende i Odense, Nyborg,
Svendborg og på Ærø.

