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Allmänt om ARC solutions 

ARC solutions är ett fräscenter som är lokaliserat i Helsingborg. Vi är specialiserade på 

individanpassad implantatprotetik och har mångårig erfarenhet av just detta område vilket 

ger bolaget extra styrka.  

ARC solutions ingår som en del i implantatbolaget Neoss som har sitt Sverigekontor i 

Göteborg och huvudkontor i Harrogate England. Tillsammans med Neoss erbjuder ARC 

solutions produkter till kunder i Sverige och internationellt, främst Europa.  

ARC solutions mål är att vara en attraktiv aktör och naturlig samarbetspartner till Dentala 

Laboratorium i främst Sverige men även internationellt. Vår strävan är att arbeta med hög 

servicegrad och stark teknisk kompetens som vi vet har ett värde för våra kunder. 

ARC solutions verkar i ändamålsenliga lokaler på Berga i Helsingborg och bolaget har 9 

anställda.  

ARC solutions behöver nu stärka sin organisation med en Tandtekniker som är intresserad 

av det digitala arbetsflödet, utveckling och arbeta nära och i produktionsprocessen.   

Vi söker 

Vi söker dig som har tandteknikerutbildning. Du skall ha goda kunskaper och erfarenhet av 

arbete med skanners i digitala flöden, gärna 3shape. Vidare har du kunskaper om design av 

implantatprotetik och bettskenor och dess framtagandeprocess. Goda kunskaper i svenska 

och engelska i tal och skrift är et krav, andra språk är meriterande. Vidare är B-körkort 

önskvärt  

 



Vi erbjuder  

Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning med tillträde snarast  

Din profil och ditt arbete 

Du kommer att arbeta integrerat med övriga på arbetsplatsen och arbetet är mycket 

operativt. Du kan även arbeta självständigt och trivs med ansvar och är lösningsorienterad, 

du har inget emot att hoppa in och stötta där det behövs under arbetsdagen. Vidare ser du 

det som positivt att vara delaktig, ta eget ansvar och driva saker framåt.  

Huvudansvarsområdet är design av implantatprotetik och bettskenor men även 

kundkontakt och support till kunder. Du arbetar tillsammans med kollegorna i Helsingborg 

och Tyskland med våra digitala lösningar t.ex bibliotek. 

För att du skall trivas hos oss bör du vara ”open minded” och tycka om att växla tempo då 

orderläget varierar från dag till dag. Du har en social sida som du använder på arbetsplatsen 

och mot kunder. Du har ett starkt driv och förstår vikten av dead lines.  Du har ett 

kvalitetstänk och sätter stort värde på det du lämnar ifrån dig till andra intern och externt. 

Är du intresserad? 

Ta kontakt med Joakim Svensson joakim.svensson@arcsolutions.se eller på telefon          

042-3017440 snarast. 

Arbetslivserfarenhet 
Inget krav men meriterande om du har arbetat på tandlaboratorium eller motsvarande 

kortare eller längre tid.  

Om lön 
Fast lön + bonus 

Om anställningsvillkor 
Tillsvidare, 80-100%, Tillträde snarast enligt överenskommelse  

Övrigt 

Företagets adress 

Florettgatan 35, Helsingborg 

Bolaget är lokaliserat några minuters promenad från Maria Station för den som pendlar med 

tåg/buss. 
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