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Mondhygiënist Tandartsenpraktijk Vijverhof
Introductie
Onze praktijk is een snel groeiende organisatie met goed opgeleide, enthousiaste
en patiëntgerichte medewerkers. Onze praktijk bestaat uit 4 behandelkabinetten.
Ons team bestaat uit 6 tandartsen, balieassistentie, stoelassistentie en een
praktijkcoördinator. Voor onze praktijk zijn wij op zoek naar een enthousiaste,
vakkundige en gediplomeerde mondhygiënist(e) die ons team wilt versterken. Het
betreft een vacature voor minimaal 20 uren per week, of eventueel meer in overleg.

Locatie
Parklaan 86, 8200, Sint-Michiels

Plaatsing vacature
april 20, 2021

Functieomschrijving
Als mondhygiënist(e) ondersteun jij mee binnen de praktijk de tandheelkundige
zorg. Samen met de tandartsen ben je mee verantwoordelijk voor de
mondgezondheid van onze patiënten. Zo screen je hun gebit (of mond) en vervul je
een belangrijke preventieve en educatieve rol: je informeert onze patiënten over een
goede mondgezondheid en helpt hen bij het aanleren van goede gewoontes. Je
bent dus een zorgprofessional die de algemene gezondheid bevordert door het
voorkomen van ‘(mond)ziektes’. De nauwe samenwerking binnen het team zorgt
ervoor dat we de beste zorg aan de patiënten kunnen aanbieden. Binnen
Tandartsenpraktijk Vijverhof hechten wij veel waarde aan de wijze waarop onze
patiënten worden geholpen. Patiëntgerichtheid, behulpzaamheid en kwaliteit staat
hierbij centraal.
Concreet worden volgende taken aan jou toebedeeld:
– uitvoeren van mondonderzoek
– opstellen van een preventief mondzorgplan
– verwijderen van tandsteen, tandplaque en aanslag
– polijsten van tanden, kiezen of vullingen
– maken van gebitsafdrukken en tandheelkundige röntgenfoto’s
– uitvoeren van preventieve behandelingen
– instructies over mondhygiëne, gebitsreiniging, voeding, roken

Profiel en competenties
Je bent gediplomeerd mondhygiënist(e)
Je hebt een sterke passie voor de zorg
Je bent een goede teamplayer
Je bent flexibel
Je bent attent, persoonlijk, betrokken, professioneel en verleent een
efficiënte service
Je bent integer in de omgang met vertrouwelijke (patiënten)informatie
Je bent zelfstandig en proactief en neemt je verantwoordelijkheid
Je hebt een goeie kennis van het Nederlands, kennis van Frans en Engels
zijn een troef
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Aanbod
Je komt terecht in een moderne hechte groepspraktijk met gemotiveerde
collega’s met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling
Je krijgt een contract van onbepaalde duur
Deeltijds of voltijds contract
Een marktconform loonpakket
Indien interesse
Stuur
uw
motivatiebrief
Lindsay@tandartskiekens.be
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