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Kort om mig: 

Mitt namn är Maria och jag söker arbete hos er som tandtekniker . 

Jag har en avslutad 3-årig universitetsutbildning till tandtekniker och en tjänst hos er hade varit en 
bra start på mitt yrkesliv och en utvecklingsmöjlighet för mig att bli en duktig tandtekniker. Jag 
brinner  för yrket  och vill lära mig mer  inom det tandtekniska yrket . Är bra på att ta eget ansvar och 
har initiativförmåga som bidrar till goda resultat och bästa servicen. 

Jag  haft  två praktikplats –en under utbildningen och en här i Sverige. På min första praktikplats 
tillverkade jag modeller ,hjälpte  jag  mina  arbetskamrater  på expeditionsavdelningen och 
levererade alltid högsta kvalitè på protesarbetet. På den andra praktikplats arbetade jag självständigt  
och tillverkade avtagbara tandställningar så som:  cuspid retiner, penta one,force nine,lingual 
båge,quad-helix,essix retainer och expansionsplåt. Det var roligt att arbeta med färgarna när 
tillverkade jag plåten.  

På min tidigare arbetsplats beskrivs jag som en glad, noggrann ,flexibel och omtänksam person. Jag 
har lätt att samarbete med andra människor,men är också  van att arbeta  självständigt. Jag  trivs 
med lära mig nya saker och få ta del av nya utvecklingsprocesser. 

Ser fram emot att få träffa er och presentera mig ännu lite mer! 

Utbildning : 

• Svenska för invandrare , Komvux Landskrona , 2018-2019 
• Tandteknik , Universitetet för medicin och apotek , Targu Mures, Rumänien ,2014-

2017  (examensår 2017) 
• Gymnasieutbildning i naturvetenskap , Liviu Rebreanu Gymnasiet , Bistrita , 

Rumänien , 2010-2014 

   Arbetslivserfarenhet: 

• Nordentic Tic AB Malmö -2020 (en månad) 
Praktik på ortodontiavdelningen : penta one , cuspid retiner,force nine,jensen,lingual 
båge,plåt ,blekskenor.   
Praktiken avslutas på grund av corona crisen. 

• Smile dent tandklinik Bistrita, Rumänien -2017 
Praktik på modellavdelningen : tillverka modeller,städa och hjälpa till på 
expeditionen. 
Efter en månad på praktiken flyttade jag till Sverige. 



          Språkkunskaper : 

• Rumänska , modersmål 
• Spanska ,mycket bra i tal och skrift 
• Engelska , bra kunskaper 
• Svenska  

 
Övrigt: 
 

• Innehar B-körkort 
• UHR (Universitets och högskolerådet)-validering  mot svensk högskoleutbildning 

 

  Övriga meriter: 

• tennisspelare för en club i min hemstad 
• volontär på studentsförening under universitetstiden  

 

 

 

 


