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Beroepsvereniging Mondhygienisten
https://bb-m.be/vacature/mondhygienist-praktijk-de-beiaard/

Mondhygiënist Praktijk de Beiaard
Omschrijving
Ben jij mondhygiënist en wil je werken in een dynamische en groeiende
organisatie? Ben jij op zoek naar of een vaste of een tijdelijke functie
(waarneming) en wil je graag flexibel werken? Dan is dit de rol voor jou!

Locatie
Oosterhout

Plaatsing vacature
juli 14, 2022

Bij voorkeur zoeken meerdere mondhygiënisten, ook waarneming is hier mogelijk
Waar ga je werken?
De praktijk in Oosterhout is een redelijk grote praktijk met 11 compleet ingerichte
behandelkamers, de praktijk ziet er modern uit en heeft een zeer lichte/frisse
uitstraling. Liggend midden in een woonwijk in Oosterhout met veel
parkeermogelijkheden vormt dit alles tot een prettig geheel.
Het team bestaat uit top mensen met een mooie mix in ervaring, je zult je hier snel
op je gemak voelen en ook snel ingewerkt kunnen worden. De praktijk wordt
ondersteund door een shared service center waardoor jij je volledig kunt richten op
je werkzaamheden.

Wat bieden wij jou?
De mogelijkheid om te werken in loondienst of als zelfstandige
Beloning wordt bepaald naar ervaring
Je werkt alleen met A-merk materialen
Uitstekende bij- en nascholingsmogelijkheden via onze Colosseum
Academy
Goed gevulde agenda
Ondersteuning vanuit ons shared service center voor allerlei praktische
zakenOnze verwachtingen
Je bent iemand die samenwerking belangrijk vindt en altijd de zorg aan de
patiënt op nummer 1 zet. Je behandelt zelfstandig en stelt diagnoses op het
gebied van preventieve mondzorg en werkt samen met het tandheelkundige
team om de plannen uit te voeren.

We zoeken bij voorkeur iemand die gaat voor een duurzame
samenwerking en zich herkent in het volgende:
Je beschikt over een diploma Mondzorgkunde of je bent bijna afgestudeerd
Je beheerst de Nederlandse taal
Je werkt graag voor- en met patiënten
Je vindt bij- en nascholing belangrijk in je persoonlijke en professionele
ontwikkeling
Je kan zowel goed zelfstandig als in teamverband werken

Word jij onze nieuwe collega mondhygiënist in Oosterhout?
Herken jij jezelf in deze vacature? Dan maken we graag kennis met jou! Solliciteer
via de sollicitatiebutton. Heb je vragen? Dan mag je contact opnemen met Fenn
Artz (senior corporate recruiter) te bereiken op 06 11952546 of
fenn.artz@colosseumdental.nl
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