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Om Studentnätverket
Är du nyfiken på att driva eget företag eller jobba i den privata tandvården? Vill du 
veta mer om privat tandvård? Studerar du till tandläkare? Då passar 
Privattandläkarnas Studentnätverk för dig!

Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden 
branschorganisation för privata tandvårdsföretag i Sverige och vi representerar över 
80 procent av företagen. 

Vi driver frågor som förbättrar villkoren för den privata tandvårdsbranschen. Det gör 
vi genom opinionsbildning, dialog och samverkan med beslutsfattare inom politik, 
myndigheter och media.

Inspiration och information
Studentnätverket har som syfte att väcka intresse för företagande och sprida 
information om möjligheter till anställning inom den privata tandvårdsbranschen. 
Nätverket är även en plattform för kontakter mellan studenter och medlemsföretag 
och vid de lokala nätverksträffarna får du möjlighet att träffa Privattandläkarnas 
medlemmar.

Nätverket är gratis och du har när som helst möjlighet att avsäga dig ytterligare infor-
mation. Examen innebär att du inte längre kan vara med i studentnätverket. 

Anmälan
Om du studerar på odontologisk fakultet har du möjlighet att anmäla dig till student-
nätverket på www.ptl.se/student 

Kontakta oss
Tveka inte att höra av dig till Privattandläkarnas kansli för mer information eller om 
du har några frågor. 

Mail: info@ptl.se
Telefon: 08-555 44 600



Nätverksträffar
Några gånger per år bjuder vi in tandvårdsföretag från norr till söder som är 
medlemmar i Privattandläkarna till nätverksträffar med studenter. Nätverks-
träffarna är ett samarbete mellan studenter, medlemsföretag och våra 
22 lokalavdelningar. Passa på att möta engagerade företrädare för den privata 
tandvården under trevliga former på studieorten.

 
Möjlighet att delta på Privattandläkarnas event
I mån av plats är studenter i nätverket välkomna på Privattandläkarnas olika 
arrangemang, t.ex. Privattandläkardagen. Håll utkik på hemsidan www.ptl.se 
för senaste nytt.

Annonser
På vår hemsida kan du ta del av annonser för praktikförsäljning, arrende och 
rekrytering.

Genom Studentnätverket får du:



Läs mer om Privattandläkarna på www.ptl.se.

Anmäl dig till Privattandläkarnas 
Studentnätverk!

Privattandläkarna
Hantverkargatan 78
112 38 Stockholm 
Telefon 08 555 44 600
info@ptl.se
www.ptl.se


