
STARSDENT Sp. z o.o. 

STARSDENT Sp. z o.o. świadczy usługi z zakresu protetyki stomatologicznej, implantoprotetyki, leczenia 

zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych, leczenia pacjentów z patologicznym starciem zębów, stomatologii 

zachowawczej i estetycznej, endodoncji, stomatologii dziecięcej, profilaktyki stomatologicznej, chirurgii 

stomatologicznej, ortodoncji oraz diagnostyki radiologicznej. 

W związku z dynamicznym rozwojem naszych usług poszukujemy obecnie do współpracy: 

 

LEKARZA DENTYSTĘ, specjalistę II stopnia z chirurgii stomatologicznej 

Poszukujemy do stałej współpracy Lekarza Stomatologa 

 z doświadczeniem w chirurgii stomatologicznej 

Miejsce pracy: ul. Strzegomska 3b/3c/3u, Wrocław 

 

Zakres wykonywanych zabiegów na których nam zależy: 

➢ Ekstrakcje zębów stałych oraz zębów mlecznych 

➢ Operacyjne usuwanie zębów zatrzymanych, zębów mądrości 

➢ Podnoszenie dna zatoki szczękowej (sims lift) 

➢ Zamykanie połączeń ustno-zatokowych (plastyka połączeń) 

➢ Sterowana regeneracja kości Bio oss, augmentacja kości 

➢ Hemisekcja zęba 

➢ Radektomia zęba 

➢ Resekcja wierzchołka korzenia zęba 
➢ Wyłuszczanie tobieli 
➢ Leczenie ropni 
➢ Podcięcie wędzidełka wargi i języka 
➢ Leczenie przetok  
➢ Poszerzenie strefy dziąsła związanego – przeszczep z podniebienia 

➢ Chirurgiczne wydłużenie klinicznej korony zęba 

➢ Pokrycie recesji z przeszczepem tkanek miękkich 

➢ Plastyka – pogłębienie dna przedsionka 

➢ Gingwektomia (wycięcie nadmiaru dziąsła) 

➢ Kiretaż zamknięty, kiretaż otwarty 

➢ Przeszczep łączno-tkankowy 

➢ Pobranie wycinka do badania 

OFERUJEMY 

• Pracę w renomowanej klinice z możliwością realnego rozwoju, dzięki wsparciu zespołu  
• Pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin; 
• Najwyższej klasy sprzęt i materiały stomatologiczne do pracy umożliwiające 

kompleksową diagnozę i leczenie pacjentów; 
• Bardzo atrakcyjne finansowe warunki współpracy; 
• Praca  1 dzień w tygodniu (6h). 

 



STARSDENT Sp. z o.o. 

Wymagane dokumenty: 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: kontakt@starsdent.pl  

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) 
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