Wat wij zoeken
Binnenkort hebben wij een plaats voor een enthousiaste tandartsassistente binnen
tandartspraktijk Mondzorg Schaffelaar in Barneveld. Wij bieden je een fantastisch en gezellig
team, waar bewezen wordt dat hard werken met fijne collega's op een professionele manier
bestaat. We zijn op zoek naar een extra collega tandartsassistente ter uitbreiding van ons
team. Je werkt zowel aan de stoel als aan de balie en in de sterilisatie, overleg hierover is
mogelijk. Ook de hoeveelheid uren en dagen worden in overleg met jou vastgesteld.

Functie eisen
Je hebt een MBO-diploma tandartsassistente Of bent bezig met de BBL opleiding tot
tandartsassistente. In dit geval bieden wij je een leerzame en gezellige stage mogelijkheid
aan. Je bent: - in staat om goed en flexibel te functioneren in het team en in de praktijk; representatief en communicatief vaardig (Nederlands sprekend); - accuraat en administratief
vaardig; - bereid tot volgen van cursussen en verrichten van gedelegeerde handelingen.
Recente ervaring als tandartsassistente is een pre, evenals ervaring met
baliewerkzaamheden (we werken met Exquise).

Wat wij bieden
Uitdagende functie in een professioneel team en een goed georganiseerde praktijk;
Ruime mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, zowel aan de balie als aan de stoel;
Gedelegeerde handelingen aan de stoel;
Veel ruimte voor ontwikkeling van je kennis en ervaring;
Contract volgens KNMT-arbeidsvoorwaarden.
•

We kunnen samen met jou kijken naar het juiste aantal uren en dagen.

•

Wij houden ons keurig aan de arbeidsvoorwaarden en salariëring van de KNMT
(Koninklijke Nederlandse Maatschappij Tandheelkunde)

•

Wij vinden jouw mening belangrijk.

•

Jij vindt het fijn om de belangrijke schakel tussen de behandelaar en de patiënt te zijn

•

Jij wilt graag assisteren aan de stoel om samen met de behandelaar de patiënt zo
goed mogelijk te verzorgen, de patiënten te woord te staan bij de balie en alle
materialen op een hygiënische manier te reinigen

Wij kunnen jou deze baan bieden! Dus lijkt het je wat?
We horen graag van je.
Heb je nog vragen, e-mail gerust! Of is deze vacature precies wat je zocht, stuur dan je
sollicitatiebrief naar vacatures@mondzorgschaffelaar.nl
Tot horens!

Contracttype
•
•

Part time
Stage

