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EMS NORDIC AS OG SWISS DENTAL ACADEMY SØKER DEG!
STILLINGSTITTEL: SDA Trainer Norge 

STILLINGSBESKRIVELSE

Ønsker du å bli med en stor aktør innen tannhelse? Vi er ledende innen design, produksjon og 
salg av presisjonsmedisinske enheter for tannhelse og profylakse, ortopedi og urologi. Respekt, 
kvalitet, fortreffelighet og kundeservice er våre grunnleggende verdier.

For å fortsette vår utvikling og spre vår Guided Biofilm Therapy (GBT) protokoll rekrutterer vi 
nå flere Swiss Dental Academy (SDA) Trainers for Norge som ønsker å bli med i en dynamisk 
struktur og som er klar til å gripe denne store muligheten. Har du lyst og temperament? Vi har 
alt annet!

SDA-trainere er en av de viktigste ressursene våre med kurs innen munn/tannhelse og 
profylaktisk behandling.

Erfarne tannpleiere overfører kunnskapen om Guided Biofilm Therapy fra teori til praksis, den 
perfekte behandlingen. Vår Guided Biofilm Therapy protokoll er konseptet om en nesten 
smertefri profesjonell munn -og tannrengjøring, basert på det siste innen evidensbasert 
kunnskap og patentert EMS-teknologi.
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VI TILBYR DEG

• Muligheten til å utvikle deg profesjonelt med spennende arbeid i et svært vellykket   
 selskap med et internasjonalt yrke.
• Muligheten til å forelese og holde kurs for dine kollegaer i det siste innen tannhelse. 
• Opplæring og støtte i henhold til dine behov fra vårt vitenskapelige team, samt en   
 pålitelig organisering og koordinering av seminarer av vårt operative team.
• Utdannelse som SDA trainer med sertifisering.
• Kontinuerlig videreutdannelse og faglig oppdatering.
• Forberedelse av kurset på stedet i samråd med vårt interne EMS-team.
• Et åpent arbeidsforhold med attraktiv godtgjørelse.
• Konsulentjobb som passer deg som er selvstendig næringsdrivende og liker å jobbe på  
 oppdrag som freelance innimellom din ordinære kliniske jobb. 

PROFIL:

• Du har fremfor alt en ekte personlighet, liker en utfordring og ønsker å formidle vårt  
 budskap. 
• Du arbeider klinisk og har flere års erfaring som tannpleier og er trygg på din 
 kompetanse.
• Du har erfaring med å jobbe i en viktig sektor og er klar til å gjøre regelmessige reiser  
 rundt i Norge og holde kurs.
• Du er kjent for din evne til å lage gode relasjoner med alle nivåer av samtalepartnere. 
• Du er mottagelig for ny kunnskap og er ikke redd for å formidle dette i små og store   
 forsamlinger.
• Du kommer til å bli en del av ett stort internasjonalt team av SDA trainers så engelsk  
 forståelse er en forutsetning. 
• Du har god formidlingsevne og din lagånd og din villighet til å registrere deg hos oss på  
 lang sikt vil også være viktig.
• Du har frihet til å planlegge din egen tid, selvfølgelig med avtalte tidsfrister.

Vær oppmerksom på at dette ikke er en ansettelse, men et konsulentoppdrag der du 
fakturerer EMS Nordic for dine oppdrag.

Send din CV og motivasjonsbrev på engelsk, til: info@ems-nordic.se

Merk mailet med «SDA Trainer Norway»
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