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Mondhygiënist Orthodontiepraktijk Kampenhout

Locatie

Omschrijving

Haachtsesteenweg
Kampenhout

Mondhygiënist voor een kleinschalige maar moderne orthodontiepraktijk te
Kampenhout

Plaatsing vacature

230,

1910,

juni 30, 2022

Wat zoeken wij:
Een toffe, enthousiaste,
orthodontie.

leergierige

mondhygiënist(e)

met

interesse

voor

Wie ben jij:
Je beschikt over een bachelor diploma Mondzorg
Je bent communicatief sterk
Perfecte beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als
schriftelijk. Frans en Engels zijn zeker een pluspunt
Je hebt een verzorgd voorkomen en kan mensen motiveren

Wat bieden wij aan:
Een gevarieerde job waarbij je zowel actief in de mond als in de praktijk zal
werken:
Opvolging van de mondhygiëne zowel voor, tijdens als na de
behandeling alsook het geven van poetsinstructies
Verzamelen van digitaal beeldmateriaal met fototoestel en intraorale scanner
Maken van radiografieën: OPG en tele
Nemen van intra-orale afdrukken
Helpen bij de actieve controles
Uitvoeren van retentiecontroles en zelf dieptrekplaatjes maken
Administratieve taken: telefoons, e-mails, inplannen van afspraken,
..
Assistentie: opruimen en klaarzetten van kabinet, sterilisatie
Wij behandelen zowel kinderen als volwassenen
Je werkt 1 vaste dag/week (woensdag) van +/- 9 uur met de optie om een
extra (halve) dag te werken (opties zijn bespreekbaar)
De job is dus perfect combineerbaar met een andere parttime job!
Proefcontract van 6 maanden met optie vast contract (dan ook extralegale
voordelen)
Correcte verloning volgens barema
Werkkledij is voorzien
Je komt terecht in een leuk, klein team dat heel nauw samenwerkt en elkaar
goed ondersteunt
De praktijk is vlot bereikbaar vanuit alle richtingen met de auto en openbaar
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vervoer, er is voldoende parkeerplaats voorzien
De praktijk biedt een huiselijke sfeer met ruime eet- en buitenruimte en
douche is ook beschikbaar
Kom jij ons team versterken ? Laat dan zeker hier je CV achter of neem contact op
met Kaat Verelst via het e-mail adres: orthodontiepraktijkkampenhout@gmail.com
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