
ЗЪБОТЕХНИК 

SWISS DENTAPRIME е модерна клиника, специализирана в областта на денталната 
имплантология и естетичната дентална медицина. Вече 10 години най-съвременните 
дигитални методи за диагностика и зъболечение при нас вървят ръка за ръка с 
безкомпромисното обслужване на пациенти от България, Германия, Великобритания, 
Русия и редица други страни по света. Ние подкрепяме младите специалисти, които 
имат желание да се развиват професионално и искат да научат повече от това, което 
се предлага в колежа и малките лаборатории. В унисон с експанзията на клиниката, 
нараства и нуждата от качествени кадри с амбиция и потенциал за личностно и 
професионално усъвършенстване.  

Основни задължения:

- Извършва ортопедично лечение при лицево-челюстни увреждания, като прави 
различни по действие и конструкция апарати; 
- Моделира и изработва лицеви протези, обтуратори и апарати за профилактично и 
допълнително лечение; 
- Моделира и изработва снемаеми конструкции: обикновени плакови протези, 
снемаеми конструкции тип моделно-ляти, шини за повдигане на захапката и против 
бруксизъм; 
- Моделира и изработва неснемаеми конструкции: мостови конструкции от 
металокерамика и чиста керамика, единични корони и фасети; 
- Работи с най-съвременните дигитални технологии в областта на зъботехниката. 

Нашите изисквания:
- Завършено висше образование с образователно-квалификационна степен 
„зъботехник“; 
- Препоръчително писмено и говоримо владеене на чужд език; 
- Умения за работа с компютър: MS Office, Windows, Internet; 
- Добри комуникативни умения с оглед активно участие в процеса на комуникация 
между пациентите и служителите на клиниката; 
- Усмихнат, позитивен и инициативен човек; 
- Амбициозна личност с желание за развитие и мотивация за постигане на високи 
резултати; 

- Конфиденциалност и защита на фирмените интереси. 

Ние Ви предлагаме:
- Дългосрочна заетост; 
- Разнообразие на поставените задачи; 
- Програма за обучение и развитие; 
- Високотехнологично оборудване; 
- Работа в млад, динамичен и амбициозен екип; 
- Приятелска и комфортна работна среда; 
- Атрактивно трудово възнаграждение - над средния за страната стандарт; 
- Бонусна схема, обвързана с личните резултати, функционираща на база ясни и точни 
критерии за оценка; 
- Постоянен трудов договор; 
- 27 дни платен годишен отпуск, осигуровки в пълен размер; 
- Осигуряване на здравословен обяд; 
- Поемане на пътните разходи до работното място. 

Тел. за връзка: 0895 582 440 – Александрина Чанкова 

Имейл: careers@dentaprime.com


