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Mondhygiënist Paro Implant Clinic

Hiring organization

Beschrijving

Beroepsvereniging
Mondhygienisten

Als dynamische verwijspraktijk in het centrum van Brasschaat, gespecialiseerd in
Parodontologie en Implantologie, is onze Paro Implant Clinic per direct op zoek voor
uitbreiding van ons huidig team naar een bevlogen MONDHYGIËNIST(e)

Wat vinden wij belangrijk?
Een diploma van Bachelor in de Mondzorg
Goede beheersing van de Nederlandse taal
Patiënt- en kwaliteitsgerichtheid (goede communicatieve vaardigheden naar
patiënten en verwijzers)
Zeer goede informatica skills.
Je bent sociaalvaardig, teamgericht en communiceert over de
bahandelingen met je collega’s in de praktijk en verwijzers zodat je een
goed overzicht houdt.
Je houdt van mensen, bent open-minded, flexibel en maakt tijd om je
patiënten te informeren (motiveren) over mondhygiëne, rookgedrag en
gezonde voeding …
Je bent stressbestendig, stipt, ordelijk en je werkt gestructureerd.

Locatie
Bredabaan 395a, 2930, Brasschaat

Plaatsing vacature
november 27, 2019

Wat is voor jou belangrijk?
De praktijk beschikt over een centrale balieruimte, een centrale sterilisatieruimte en
heeft 4 behandelkamers. Wij hanteren de normen van Good Clinical Practice,
maken gebruik van het softwareprogramma Titanium (Flexsoft), het digitaal
röntgenprogramma Image Level (Mediadent) en we beschikken over een CBCT.
Opleidingscursussen in het tandheelkundig programma Titanium wordt door de
praktijk voorzien.
De praktijk is gelokaliseerd tegenover Dental Clinic Demoor (Alg Tandheelkunde,
kroon-& Brugwerk, Endodontie) waarmee zij een professioneel-logistiek geheel
vormt.
Op
vlak
van
Wetenschappelijk
Onderzoek
hebben
wij
nauwe
samenwerkingsverbanden met UvA-ACTA (Universiteit Adam NL) en op vlak van
Onderwijs met Artevelde Hogeschool Gent.

Werktijden
Bij voorkeur voltijds binnen onderstaande openingsuren van de praktijk (Indien
deeltijds, minimaal 3 dagen per week) of zelfstandig.
maandag – donderdag: 08u00-17u00
dinsdag – woensdag:
12u30-19u30
Wij
bieden een vaste en uitdagende werksfeer in een dynamisch en
patiëntvriendelijk team, een correcte verloning en kans tot persoonlijke ontwikkeling
binnen je vakgebied.

Heb je Interesse?
Stuur vandaag nog je CV op naar danielle@paroimplantclinic.be t.a.v. Dr. Daniëlle
Van Strydonck met als onderwerp ‘Soll-MH’. Voor informatie m.b.t onze praktijk en
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