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Mondhygiënist Tandartspraktijk Raets

Locatie

Omschrijving

Steenweg op Merksplas 34, 2300,
Turnhout

Wij zijn een moderne tandartspraktijk, waar preventie centraal staat in onze visie.
De tandarts en mondhygiënisten worden ondersteund door 3 tandartsassistentes.
Al meerdere jaren hebben wij ervaring met een mondhygiëniste in onze praktijk
evenals met het coachen van verschillende stagiaires in de mondzorg. Dat
resulteert in een praktijkvoering waar de organisatie goed is afgestemd op de
mondhygiënist in alle aspecten van preventie.

Plaatsing vacature
juli 30, 2022

Naast het verzorgen en instrueren van patiënten kan je takenpakket, afhankelijk
van je kwaliteiten en ambities, zijn uitbreiding vinden in beheer van het
stockprogramma, agendaplanning, e.a. Bovendien bieden we je, indien gewenst,
een duidelijk groeipad aan naar meer verantwoordelijkheden, zoals
personeelsbeleid. Kortom, je komt terecht in een tandartspraktijk waar nog veel
ruimte is om te groeien en die open staat om jouw competenties & wensen in onze
praktijkvoering te incorporeren.
Indien interesse, is er de mogelijkheid tot aanbieden van extramurale zorg (zoals
het bezoeken van woonzorgcentra, CLB of scholen,…)
Uren en dagen zijn bespreekbaar.

Profiel
Je bent in het bezit van een diploma Bachelor in de Mondzorg
Je bent erkend als mondhygiënist in België
Je bent perfect Nederlandstalig
Je houdt van mensen, net zoals wij
Je hebt zin voor structuur, orde en hygiëne
Je werkt nauwkeurig
Je communiceert makkelijk en vlot met patiënten
Je bent een teamplayer

Wat wij jou bieden
Leuke werksfeer met persoonlijke benadering
Je wordt opgevangen door een warm & hartelijk team
De tandarts biedt jou veel ondersteuning
3 moderne behandelkamers met up-to-date units en uitgebreid
instrumentarium voor mondhygiënisten
Ruim patiëntenbestand
Goede verloning met extralegale voordelen (gsm vergoeding, electronische
maaltijdcheques, werkkledij, vergoeding woon-werkverkeer, e.a)
6 weken vakantie/jaar
Mooie werkuren

Sollicitatie
Richt jouw CV en motivatiebrief aan goele@tandartsraets.be.
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Neem alvast een kijkje op onze website: www.tandartsraets.eu
of
seintje- vrijblijvend langs om onze praktijk te bezichtigen en de sfeer op te snuiven.
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