TANDKLINIKASSISTENT

At være tandklinikassistent

På tandklinikassistentuddannelsen får du en grundlæggende viden om pasning af tænder og tandkød.
Du gør instrumenter og materialer klar til tandlægen, og du tager
røntgenbilleder og aftryk. Du assisterer også, når tænder skal renses og ved forebyggende paradentosebehandlinger.
Samtidig sørger du for det kontormæssige. Du holder styr på journalerne, skriver fakturaer, bestiller forbrugsmaterialer og styrer klinikkens kalender.

Krav til dig

Det hører med til jobbet at være serviceminded, udadvendt, omhyggelig og god til præcisionsarbejde.

Ind på uddannelsen

Du kan starte på grundforløbets 2. del i januar og august på CELF’s
afdeling i Nakskov.
Adgangskrav:
Du skal have mindst 2,0 i snit i både dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve i 9. eller 10. klasse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, skal du til en prøve, der er fælles for hele
Danmark, og herefter til en samtale, hvor det vurderes, om du kan
optages på CELF. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse skal
du desuden være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning.
Uddannelsens opbygning:
Grundforløbets 2. del: ½ år (20 uger)
Grundfagseksamen, GRUNDFORLØBSPRØVE
Praktikpladsaftale med en virksomhed
Hovedforløbet består af praktik- og skoleophold
Grundfagseksamen, SVENDEPRØVE
Uddannelsens længde ialt: 3 år og 6 mdr.
Overgangskrav til hovedforløbet
Der er også overgangskrav, når du skal videre på uddannelsens
hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene:
■ Psykologi på E-niveau
■ Naturfag på F-niveau

Praktikplads

Det er dit eget ansvar at finde en praktikplads; men CELF’s Praktikcenter hjælper dig med at finde den rette praktikplads. Du er altid
velkommen til at kontakte praktikpladskonsulent Ove Jensen,
61 632 840, ovje@celf.dk. Du finder også Praktikcentret på facebook. Der er mulighed for skolepraktik på CELF.

Kan jeg læse videre?

Ja det kan du. Mange vælger bl.a.at læse videre til tandplejer, men
der er også andre muligheder for videreuddannelse på del- eller
heltid.

Vil du vide mere?

Kontakt en elevvejleder på tlf. 54 888 999:
Eller læs mere på www.celfeud.dk.

Tilmelding på www.optagelse.dk
Her skal du vælge tandklinikassistent.

Mød Michella
Michella Rasmussen, 27, Rødby
Efter en lang barsel er Michella startet på klinikassistentuddannelsen.

”

Hvorfor startede du på klinikassistentuddannelsen?
”Det er et spændende job, hvor jeg kan komme til at arbejde med
mennesker. Og så er det et job, hvor man skal mange forskellige
ting. Man skal f.eks. også tage telefon, ordne regnskaber og skrive
journaler. Der sker noget nyt hver dag, og det holder en i gang. ”
Hvad skal der til for at blive en god klinikassistent?
”Du skal være rolig og lyttende, din personlige hygiejne skal være
tip-top, håret skal sættes op, du skal være naturlig, ikke alt for meget sminke. Man skal selvfølgelig ikke være fummelfingret, en lille
hånd er faktisk en fordel.”
Hvordan er det at gå på CELF?
”Alle hjælper hinanden, og som lærerne siger: ’der er ingen dumme
spørgsmål, kun dumme svar.’ Du får hjælp af lærerne til at nå dine
mål, og det har nu givet mig så meget blod på tanden, at jeg nu har
besluttet mig til at læse videre til tandplejer”
Fremtiden?
”Gerne job med børnetandpleje. Det er den helt store drøm.”
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Læs mere om uddannelsens fag på www.ug.dk.
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