3D CLINICAL SPECIALIST ve Světě rovnátek
Svět rovnátek má na svědomí už tisíce zářivých úsměvů. Jsme největším poskytovatelem
ortodontické péče na světě s nejmodernějším vybavením a léčebnými postupy, ve které se zabýváme
neviditelnými individualizovanými rovnátky Invisalign. Naším posláním je pomáhat našim klientům
získat úsměv, o kterém vždy snili.
Chceš dělat práci, která má smysl? Zajímají tě 3D technologie a snadno se orientuješ v počítačových
programech? A máš zároveň zkušenosti s prací ve zdravotnictví nebo jsi absolvent zdravotnického
oboru?
Pojď pracovat do Světa rovnátek, kam hledáme novou posilu do týmu na pozici 3D Clinical Specialist.
Co budeš dělat?

● Zhotovovat virtuální plán léčby v interním 3D software dle instrukcí lékařů - na to si tě rádi
zaškolíme
● Komunikovat se svými kolegy a lékařským personálem pro zajištění hladkého procesu výroby
rovnátek
● Přinášet nové nápady na vylepšení léčebných plánů na základě získaných zkušeností
● Budeš odbornou podporou týmu lékařů a ortodontických asistentek
Co od tebe očekáváme?

● Znalost práce na PC - předchozí zkušenost s 3D programy je výhodou
● Dosažené vzdělání nebo praxe ve zdravotnickém oboru je podmínkou
● Vzdělání nebo praxe v oboru zubní technik, diplomovaný zubní technik, nebo asistent
zubního technika je silnou výhodou
● Můžeš mít i vzdělání v oboru laborant nebo VŠ vzdělání technického, zdravotnického nebo IT
zaměření
● Důležitá je AJ na komunikativní úrovni - práce v interním software, školení i komunikace s
výrobcem probíhají často v angličtině
● Dokážeš se v nových programech rychle zorientovat a snadno se učíš novým postupům
● Máš příjemné vystupování, jsi spolehlivý, pracovitý a dotahuješ zadané úkoly do konce
● Praxe není podmínkou, vše tě rádi naučíme
Co ti nabízíme:
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Smlouvu na dobu neurčitou, protože se staneš naplno členem našeho týmu
Rádi přijmeme i zahraničního uchazeče/uchazečku s komunikativní češtinou
Neformální prostředí a mladý přátelský kolektiv
Pravidelná školení a tréninky v oboru, aby ses mohl/a stále rozvíjet
Kurzy angličtiny přímo na pracovišti
Multisportku, pokud si také po práci rád/a vyčistíš hlavu sportem
Firemní teambuildingy, abychom spolu strávili čas i mimo ordinaci
Po čase možnost využití firemních produktů ve Světě rovnátek a Fyzio světě
A v neposlední řadě nejlepší italskou kávu v Praze, bez které si my už náš den ani neumíme
představit

