Beroepsvereniging Mondhygienisten
https://bb-m.be/vacature/mondhygienist-paro-implant-clinic/

Mondhygiënist PARO IMPLANT CLINIC
Informatie
Wij zijn een moderne en dynamische verwijspraktijk in Brasschaat gespecialiseerd
in Parodontologie en Implantologie en zoeken wegens uitbreiding van ons team een
MONDHYGIËNIST met affiniteit voor preventie, parodontologie &
implantologie.

Locatie
Bredabaan 395a, 2930, Brasschaat

Plaatsing vacature
juli 11, 2022

Als mondhygiënist ben je betrokken bij voorlichting en begeleiding van de
dagelijkse mondhygiëne, bij advies omtrent gezondheidsgedrag en neem je actief
deel aan onderzoek en behandeling van parodontale en peri-implantaire
aandoeningen.
De praktijk, gelegen in de directe nabijheid van het openbaar vervoer met goede
parkeermogelijkheid, beschikt over 4 nieuwe behandelkamers met een centrale
sterilisatieruimte, is geprotocolleerd en gedigitaliseerd inclusief Cone-beam CT. De
praktijk vormt een logistiek geheel met de ernaast gelegen Dental Clinic Demoor,
gespecialiseerd in Algemene Tandheelkunde, Kindertandheelkunde, Kroon-&
Brugwerk, Endodontie en orthodontie (Invisalign).
Op
vlak
van
wetenschappelijk
onderzoek
hebben
wij
nauwe
samenwerkingsverbanden met ACTA (Amsterdam) en op vlak van onderwijs met
de opleiding Mondzorg – Arteveldehogeschool (Gent).

Profiel
Diploma van Bachelor in de Mondzorg
Een zeer goede kennis van het Nederlands
Goede communicatieve vaardigheden in teamverband
Zorg en kwaliteit dragen we hoog in het vaandel
Ervaring is welkom maar niet vereist

Wat bieden wij?
Wij bieden je een fijne werksfeer in een gezellig jong team met veel expertise zowel
klinisch als wetenschappelijk, een uitstekende begeleiding met nascholingsopties,
kans op persoonlijke groei en ontwikkeling en een uitstekende verloning met
extralegale voordelen. Opleiding in het toepassen van de nieuwe NVvP richtlijn
“Diagnostiek en behandeling van parodontale aandoeningen” en de “classificatie
van parodontale en peri-implantaire aandoeningen” is voorzien.
Werkuren
De werkuren zijn verdeeld over een 4-daagse werkweek op maandag – dinsdag –
woensdag en donderdag.
Voor je werkuren kan je kiezen uit volgende uurschema’s:
Maandag: 08.00 – 17.30
Dinsdag & Woensdag: 08. 00 – 12.30 / 12.30 – 19.30 / 08.00 – 19.30
Donderdag: 08.00 – 17.30
Voltijds: 38 uur
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Deeltijds: minimaal 19 uur (2 dagen).
Indien gewenst, wordt overnachting geregeld bij aansluitende werkdagen.

Wat kan je doen?
Als bovenstaande je enthousiast heeft gemaakt om deel uit te maken van ons team
en je jezelf daarin herkent, kan je een motivatiebrief inclusief cv sturen aan
daniëlle@paroimplantclinic.be t.a.v. Dr. Daniëlle Van Strydonck met als onderwerp
‘Soll-MH’. Meer informatie over onze groepspraktijken vind je op onze websites
www.paroimplantclinic.be en www.dentalclinic.be
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