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Mondhygiënist De Oude Vest

Locatie

Beschrijving

Veersesingel
Middelburg

Ben jij op zoek naar een praktijk waar je een volle en gevarieerde agenda hebt en
wil je aan de slag in een team dat voor elkaar klaar staat? Ben jij iemand die bij- en
nascholing belangrijk vindt en ga je voor een langdurige samenwerking? Lees dan
verder!

45,

4332

TA,

Plaatsing vacature
mei 31, 2022

Voor onze tandartspraktijk De Oude Vest in Middelburg zijn wij op zoek naar een
collega mondhygiënst. De uren en dagen kunnen in overleg bepaald worden. Er is
ruimte om fulltime aan de slag te gaan. Eventueel is er ook ruimte voor een
waarnemer.
Waar ga je werken?
Onze praktijk is een grote en moderne praktijk met 8 behandelkamers. Het bevindt
zich in een monumentale pand. Ons team beschikt onder andere over de
specialismen gebitsprotheses en implantologie. Voor andere specialismen kunnen
we doorverwijzen naar één van onze andere praktijken. Hierdoor kunnen we de
patiënt voorzien van een breed pallet aan tandheelkundige behandelingen.
Het team bestaat uit zes tandartsen, twee mondhygiënisten, één KPT’er, vijf
preventie assistenten, vijf tandartsassistenten, één baliemedewerker en één
praktijkcoördinator. Op onze praktijk is de mondhygiënist de Chef De Clinique.
De sfeer is erg prettig en gezellig. Alle collega’s zijn ook erg collegiaal en helpen
elkaar graag verder. Intercollegiaal overleg vinden wij dan ook erg belangrijk, we
bespreken casussen en leren op die manier van elkaar. Middels onze DentConnect
Academy worden al onze medewerkers ook regelmatig weer bijgeschoold, hiermee
behalen tandartsen KRT punten en mondhygiënisten KRM punten.
De praktijk is goed bereikbaar en er is voldoende parkeergelegenheid.

Wat verwachten we van jou?
Als Mondhygiënist ben je trots op jouw vak! Je gaat voor de beste zorg voor de
patiënt en bent in staat om de patiënt waar nodig gerust te stellen. Je stelt
diagnoses en stelt een behandelplan op. Je stuurt de assistenten aan en zorgt voor
een correcte dossiervorming volgens de wet- en regelgeving. We zoeken iemand
die een langdurige samenwerking ambieert en zich herkent in het volgende:
• Je bent BIG-geregistreerd
• Je beheerst de Nederlandse taal
• Je vindt bij- en nascholing belangrijk in je persoonlijke en professionele
ontwikkeling
• Je kan zowel goed zelfstandig als in teamverband werken

Wat mag je van ons verwachten?
• De mogelijkheid om te werken in loondienst of als zelfstandige
• Je werkt alleen met A-merk materialen
• Uitstekende bij- en nascholingsmogelijkheden via onze Academy
• Je gaat werken in een inspirerende, professionele werkomgeving als lid van een
gemotiveerd team

Sollicitatie
Herken jij jezelf in deze vacature? Dan maken we graag kennis met jou! Solliciteer
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via de sollicitatiebutton. Heb je andere vragen? Dan mag je contact opnemen met
Nairy Shamilian (corporate recruiter), te bereiken op 06-48588777 of
nairy.shamilian@colosseumdental.nl
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