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Mondhygiënist Klaverblad BV

Locatie

Omschrijving

Dr. Vanderhoeydonckstraat
3560, Lummen

• Je staat de tandarts bij waar mogelijk zoals intake nieuwe patiënten, nemen van
rx’en en OPG, assistentie stoel/chirurgie.
• Je voert zelfstandig je taken uit zoals screening, opstellen en bespreking van
zorgplannen, post operatieve zorg en nazorg, scalen, profylax, scannen, sealings,
vervaardigen studiemodellen, in office bleaching.
• Je organiseert een vlot verloop van de werkdag via een logische planning en
agendabeheer en werkt aan een permanente verhoging van de efficiëntie binnen de
praktijk.
• Je zorgt voor een correcte en punctuele administratie en beheer van dossiers,
documenten, foto’s en informatie.
• Je zorgt voor een optimale hygiëne en sterilisatie.
• Je levert een unieke bijdrage tot patiënten-tevredenheid en een persoonlijke
benadering.
• Je denkt en werkt mee aan het verbeteren van de organisatie. Je participeert aan
acties en initiatieven die verder reiken dan je eigen functie.
• Je zorgt voor de creatie van een ‘aangenaam’ gevoel voor de collega’s en de
patiënten. Je draagt bij tot een constructieve toffe werksfeer en de positieve
uitstraling van onze praktijk.
• Je kan discreet omgaan met vertrouwelijke informatie.
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Profiel
• Je bent flexibel naar de invulling van je job.
• Multitasking is je niet vreemd en je blijft rustig in minder rustige situaties. Je bent
communicatief en sociaalvaardig met aandacht voor discretie. Je spreekt en schrijft
vlot Nederlands. Basiskennis van Frans en Engels is een pluspunt.
• Je toont zelf verantwoordelijkheid, zin voor initiatief en kan zelfstandig werken.
• Je hebt een verzorgd voorkomen en taalgebruik.
• Je kan discreet omgaan met vertrouwelijke informatie.
• Je bent gedreven, denkt mee en toont een positieve ingesteldheid.
• Je bent collegiaal, loyaal en een teamplayer.
• Je kan op een constructieve wijze omgaan met feedback geven en ontvangen.
• Je bent bereid mee te groeien binnen de praktijk wanneer er nieuwe innovatieve
apparaten/instrumenten/producten worden gebruikt.

Aanbod
• Je komt terecht in een kwalitatieve groepspraktijk met aandacht voor opleiding en
persoonlijke ontwikkeling.
• We bieden je een uitdagende job binnen een aangename en constructieve
werkomgeving waar kwaliteit voorop staat. Je kan meedenken. Je bijdrage doet
ertoe.
• Je kan gebruik maken van de meest innovatieve apparaten zoals een RX- en
CBCT- toestel, Aquacare, Trios 3Shape Scanner en Cavex VacuFormerSystem.
• Deeltijdse of voltijdse tewerkstelling is mogelijk.
• Je kan rekenen op een marktconform loonpakket in relatie tot je
verantwoordelijkheden competenties en resultaten.
• Een contract van onbepaalde duur.
• De werkuren zijn in onderling overleg te bepalen.

Informatie
• Vereiste studies
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• Bachelor in de Mondzorg Talenkennis
• Engels (in beperkte mate)
• Frans (in beperkte mate)
• Nederlands (zeer goed) Contract
• Vaste Job
• Contract van onbepaalde duur
• Deeltijds/Voltijds
• Dagwerk
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