BRILL DENT, s. r. o.
TPP (možnosť dohodnúť iný pracovný pomer)

Galanta / Sereď

od 3000€ (základná zložka mzdy + podiel na zisku)

ASAP

NÁPLŇ PRÁCE, PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI
Na kliniku s profesionálnym vybavením, mladým a špičkovým tímom odborníkov hľadáme
nového kolegu, zubného lekára, s chuťou učiť sa a rásť. Nakoľko sme zohratý a profesionálny tím,
pozícia je vhodná aj pre absolventa, ktorý vyrastie pod odborným vedením služobne staršieho a
skúsenejšieho kolegu.
Náplň práce pozostáva zo širokej ponuky stomatologických služieb:
záchovná stomatológia,

využívanie celkovej anestézii pri zákrokoch,

stomatochirurgia,

estetická stomatológia,

protetika,

implantológia

vlastné stredisko dentálnej hygieny,
ZAMESTNANECKÉ BENEFITY, SOCIÁLNY BALÍČEK
Naši spolupracovníci využívajú širokú ponuku služieb v stomatológii, stomatochirurgii a dentálnej
hygieny.
Beneﬁty:

Sociálny balík:

nástupný bonus,

príspevok na bývanie do výšky 300 Eur,

4 -ručná práca – každý doktor má

balík zubnej starostlivosti v hodnote 200 Eur

k dispozícií dve sestry,

na rok,

vzdelávanie /zvyšovanie kvaliﬁkácie

pitný režim na pracovisku,

(školenia preplácame v plnej výške),

vianočný večierok,

7- hodinový pracovný čas (na dve zmeny,

letná grilovačka,

strieda sa po týždňoch),

BRILL DENT
stravné lístky v hodnote 3,60 Eur,

práca s najmodernejšou technikou,

možnosť špecializácie podľa preferencií,

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:
vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti:
Slovenský jazyk - Mierne pokročilý (B1)

estetická stomatológia,
Vzdelanie v odbore:
zubné lekárstvo

Pozícia je vhodná pre absolventa:
Áno

INZERUJÚCA SPOLOČNOSŤ
Vzdelanie v odbore:
V auguste 2016 sme otvorili prvú kliniku v Galante a v lete tohto roka sme otvorili druhú v
Seredi. Za našim úspechom stojí profesionálne ošetrenie, špičková technika a proklientská
orientácia. Klinika je vybavená prístrojmi ako: digitálny zubný röntgen, strojová endodoncia,
moderné zobrazovacie technológie CT – počítačová tomograﬁa, chirurgický miktromotor NSK
Surgic Pro, 3M Pentamix. Našim cieľom je vybudovať špičkovú sieť stomatologických kliník na
území Slovenska, preto sa nebránime ani expandovaniu do nových miest, z ktorých by
pochádzal potenciálny nový zubný lekár.
Počet zamestnancov:
5-9 zamestnancov
ADRESA SPOLOČNOSTI:

KONTAKT

Brill Dent,s.r.o.

Marek Šimon

Hviezdoslavova 274/13

+421 902 376 756

965 01 Žiar nad Hronom

skhealth@skhealth.sk

BRILL DENT

