
Folktandvården Sörmland AB är med ansvar för drygt 155 000 kunder störst i  
länet på allmän- och specialisttandvård. 36 074 har tecknat avtal om frisktandvård.

 Vi är totalt 489 medarbetare på 23 kliniker. Verksamheten är certifierad enligt 
det internationella miljöledningssystemet ISO14001 och Silviahemmet. Vi jobbar 

för att sörmlänningarna ska ha Sveriges bästa tandhälsa 2025.
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i är en attraktiv arbetsgivare med ett vänligt och tillåtande 
arbetsklimat som bidrar till initiativ- och ansvarstagande, 
delaktighet, personlig utveckling och arbetsglädje. Vi arbetar 
sida vid sida med tydligt ansvar och befogenheter. Vi har en 

lärande organisation där vi stöttar varandra och vågar pröva oss 
fram. Vi har högt i tak, korta beslutsvägar och värdesätter
mötesplatser där vi, oavsett yrkesroll, kan träffas och utbyta idéer.

Vi är flexibla, deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser 
vår roll i helheten där det övergripande målet är att hjälpa kunden 
till en god munhälsa genom hela livet. Att vi har erfarenheter från 
många olika länder och mycket nöjda kunder och medarbetare är 
andra uppenbara styrkor.

Vi är en bra arbetsgivare helt enkelt!
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FÖLJ OSS I VÅRA SOCIALA KANALER!



Lön

Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsgivare på 
alla sätt och erbjuder därför marknadsmässigt bra 
löner där du också kan påverka din löneutveckling 
genom ditt arbete. Våra lönekriterier baseras på din 
arbetsinsats, engagemang, ansvarstagande och 
kompetens. Vi gör pensionsavsättningar till din 
framtida pension och det finns möjlighet att växla 
en del av din lön mot pension.

Extra (förmåner)

Vårt företag är stabilt och har gått bra  
under lång tid. Det gör att vi kan satsa på 
utveckling men det bidrar även till att vi 
har extra förmåner för våra medarbetare. 
Vi erbjuder exempelvis ett friskvårdsbidrag 
i topp, frisktandvård, resebidrag vid 
volontärarbete utomlands och grupp-
försäkring via löneavdrag. Vi har även 
massor av förmåner via webbportalen Benify. 
Det kan bland annat handla om rabatter 
på friskvård och semesterresor.

Utvecklingsmöjligheter

Vi erbjuder bra utvecklings- och karriärmöjligheter.  
För dig som vill utvecklas i ditt jobb erbjuds många 
möjligheter. Oavsett om du är ny i din yrkesroll eller har 
flera års erfarenhet finns olika utvecklingsvägar. 
Vi lägger stor vikt vid att du ska få en bra introduktion 
när du är nyanställd hos oss och är du ny i din yrkesroll 
som tandläkare/tandhygienist erbjuder vi individuellt 
anpassad handledning.

För att ytterligare göra det möjligt 
att utvecklas inom företaget har vi 
ett eget chefsutvecklingsprogram 
där praktik varvas med teori. Det 
omfattar ett gediget utbildningspaket 
om ledarskap, personalfrågor, 
rekrytering, arbetsmiljö, arbetsrätt, 
ekonomi och annat som lägger 
en stabil teoretisk grund till jobbet 
som klinikchef.

Hälsa

Vi har ett generöst friskvårdsbidrag som varje enskild medarbetare råder över. Vi har 
också ett systematiskt arbetsmiljöarbete som förutom en god fysisk arbetsmiljö bidrar till 
att vi håller oss friska. Vi genomför också olika friskvårdssatsningar på både klinik- och 
företagsnivå. Allt i syfte att skapa en hållbar arbetsplats.

Miljö

Vi tar självklart även ansvar för miljön. Vår verksamhet är certifierad enligt det internationella  
miljöledningssystemet ISO 14001, vilket innebär att vi arbetar systematiskt för att minska vår 
miljöpåverkan. En centralt placerad miljösamordnare hjälper oss att hålla högsta fart på 
miljöområdet och på varje arbetsplats finns även ett miljöombud.

Vi har ett omfattande utbildningsprogram – Kompetenshjulet – 
med odontologiska uppdateringsutbildningar som man kallas 
till med bestämda tidsintervaller och varje år kommer du och 
din chef överens om vilka aktiviteter som ska få dig att utvecklas 
mot dina uppsatta mål. Det kan till exempel handla om 
nischutbildningar för allmäntandläkare eller studiestöd till 
tandsköterskor som vill utbilda sig till tandhygienister. Är du 
intresserad av att bli specialist så finns det möjlighet att 
söka meriteringstjänster och specialistutbildning.

TA DINA NÄSTA KARRIÄRSTEG HOS OSS!
Karriärvägar för: 

•	Tandläkare:	Odontologiskt sakkunnig / Nisch / Meriteringstjänst / ST-utbildning /   
 Chef/ledare / Chefsförsörjningsprogram / Biträdande klinikchef / Klinikchef / Områdeschef. 
•	Tandhygienister: Hemtandvård / Munhälsoteam / Chef/ledare / Kliniksamordnare / 
 Chefsförsörjningsprogram / Biträdande klinikchef / Klinikchef / Områdeschef. 
•	Tandsköterskor:	Hemtandvård / Munhälsoteam / Ortodontiassistent /   
 Tandhygienist (studieförmån) / Chef/ledare / Kliniksamordnare /   
 Chefsförsörjningsprogram / Biträdande klinikchef / Klinikchef / Områdeschef.


