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Ваш надійний помічник

Стоматолог - ортодонт (Солом'янський р-н)
Київ,
червня
Компанія:

9

Люми-Дент, ТОВ (https://jobs.ua/company/id/285772) (Всі
вакансії)

Рубрики: Медицина, фармацевтика
Вимоги
Освіта:

повна вища

Досвід роботи: від двох років
Графік
роботи:

повний робочий
день

Опис
вакансії
У зв’язку з розширенням в нашу дружню сім'ю — професійну команду мережі стоматологічних клінік«Люмі-Дент» —
потрібен стоматолог-ортодонт.
На сьогоднішній день ми найпрогресивніша мережа стоматологічних клінік в Києві та в Україні. Ми активно розширюємося
— щороку ми відкриваємо нову стоматологічну клініку та збільшуємо кількість стоматологічних крісел на 3 одиниці.
Ми працюємо тільки з провідним і професійним стоматологічним обладнанням — комп’ютерний томограф, лазери,
стоматологічні мікроскопи, комп’ютерна анестезія в кожному кабінеті, озон, система PRF та плазмоліфтинг, внутріротові
сканери.
І наостанок, власна суперсучасна працююча цифрова зуботехнічна лабораторія, яка обладнана новітнім фрезером,
сканером та іншою технікою.
Наша мережа клінік «Люмі-Дент» — лідер по зубній імплантації в Україні — це визнають українські постачальники
імплантів MegaGen, Straumann, Nobel. Щодня виконуємо не менше 8 операцій по імплантації зубів.
На сьогоднішній день колектив клінік«Люмі-Дент» становить понад 250 осіб, далі ми рішуче налаштовані розширити наш
штат і не збираємося зупинятися на цьому!
Наша команда — професіонали своєї справи, ми не шкодуємо коштів для підвищення рівня кваліфікації фахівців кожного
рангу.
Ми пропонуємо:
Високий рівень оплати відсоток обговорюється за результатами співбесіди;
Багато первинних пацієнтів є вторинні пацієнти від лікаря, що йде у декретну відпустку;
Весь ортодонтичний інструментарій та витратні матеріали в наявності;
У клініці є КТ з підтримкою ТРГ;
Ми цінуємо розвиток наших співробітників, тому оплачуємо 50% вартості курсів, що вас зацікавили;
Офіційне працевлаштування;
Зручний графік роботи.
Ми шукаємо в нашу команду тебе, людину, у якої:
Спеціалізація з ортодонтії;
Мінімальний стаж роботи 3 роки;
Уміння працювати з різними видами брекет-систем і апаратів;
Перевага кандидатам зі знанням англійської мови і з фото завершених робіт.

Графік роботи: Позмінний, повна зайнятість за результатами співбесіди від 3 до 6 змін у тиждень.
Територіальне розміщення Солом’янський р-н.
Якщо в описі Ви побачили себе, то надсилайте резюме до нас на пошту: або телефонуйте за номером:063−437−11−02 Алла
Миколаївна, 050−591−18−72 Анна.
Посилання на наш сайт — https://www.lumident.kiev.ua/

Контактна інформація
Телефон:

+38 (063) 437-11-02
+38 (050) 591-18-72

Контактна особа: КлиникаЛюми-Дент

