Beroepsvereniging Mondhygienisten
https://bb-m.be/?post_type=jobs&p=3488

Mondhygiënist T3 Dental Clinic
Beschrijving

Ben jij een enthousiaste mondhygiënist(e) die een groeiende en
dynamische groepspraktijk in Knokke-Heist wil vervoegen? Wij zijn op
zoek naar jou in ons team voor 3 tot 5 dagen per week.

Locatie
Natiënlaan 51, 8300, Knokke-Heist

Plaatsing vacature
mei 11, 2022

Wij zijn een multidisciplinaire groepspraktijk met momenteel 4
tandartsassistenten, 1 mondhygiëniste, 4 algemene tandartsen en 2
tandartsspecialisten.
Als mondhygiënist(e) sta je in voor het begeleiden van patiënten bij
het handhaven van een goede mondhygiëne, waarbij een goede
communicatie naar zowel de patiënt als je collega-tandartsen en
-specialisten de basis vormt. Verder zal je ook instaan voor een deel
van de praktijkplanning, sterilisatie, assisteren bij de tandarts … kortom
een uitgebreid en uitdagend takenpakket waar je ook zelf mee
invulling kan aan geven.
Een sleutelfunctie in een teamconcept waarbij je werkzaamheden op
een dag zeer afwisselend zijn, doch ook een flinke dosis flexibiliteit
vereist is.
Wat verwachten we van jou?
– Je bent in het bezit van een bachelor in de mondzorg.
– Je ben gemotiveerd en enthousiast om de patiënten de beste zorg en advies te
geven. Een preventief beleid om de beste zorg voor het gebit te garanderen is jouw
missie.
– Je bent leergierig, nauwkeurig en hebt aandacht hygiëne, orde en netheid.
– Je bent stressbestendig, zelfstandig en enthousiast om initiatief en
verantwoordelijkheid te nemen binnen het team.
– Je hebt goede communicatieve vaardigheden. Kennis van het Frans en/of Engels
is een troef.

Wat mag je van ons verwachten?
– Een leuke werkplek, werken in een jong en dynamisch team, waar je
aangemoedigd wordt om verantwoordelijkheid op te nemen en initiatief te tonen.
Je vervult een sleutelfunctie voor zowel de patiënt als de praktijk.
Je werkt in een nieuwe moderne praktijkruimte met de laatste
technologische middelen.
Marktconforme verloning plus extralegale voordelen: maaltijdcheques,
groepsverzekering.
Ondersteuning en opleiding, zowel intern in de praktijk als extern.
Interesse?
Ben jij de persoon die we zoeken? Aarzel niet om contact op te nemen indien u
bijkomende vragen zou hebben of eens wil langskomen om elkaar te leren kennen
en om de praktijk aan u voor te stellen!
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Stuur gerust uw CV en motivatiebrief naar bert.dequae@t3dentalclinic.be
Meer informatie kan je vinden:
via volgende vacature-link:
https://www.vdab.be/embed/vindeenjob/vacatures/64476369?preview=true
en op onze T3 website:
https://www.t3dentalclinic.be
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