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Mondhygiënist VDCtandartsen

Locatie

Omschrijving

Alsembergsesteenweg 552a, 1653,
Dworp

Voor onze tandartsenpraktijk in Dworp, zijn we op zoek naar een
mondhygiënist(e) voor 2 tot 3 dagen (uren/dagen overeen te komen) in de
week.

Plaatsing vacature
juni 13, 2022

vdctandartsen in Dworp is een moderne en dynamische groepspraktijk van
tandartsen en assistenten met 3 units (linkshandig ook mogelijk), een CBCT, OPG,
microscoop. U vindt bij ons een brede expertise in conserverende, kinder- en
restauratieve tandheelkunde, teamoverleg, begeleiding van pasafgestudeerden en
een toffe werksfeer.
Er zijn 2 algemeen tandartsen en een kindertandarts werkzaam en wij werken intern
samen met een parodontoloog, implantoloog en endodontoloog voor optimale
beroepsuitoefening en service naar patiënten.
Wij wensen ons team te versterken met een mondhygiënist(e).

Jij bent verantwoordelijk voor de preventie van de patiënt
Het uitvoeren van een professionele gebits-reiniging waaronder het
verwijderen van tandsteen
Het uitvoeren van een preventief mondonderzoek en opstellen van een
preventief mondzorgplan
Het maken van medische beelden
Het vervaardigen van beschermbeugels en bleachbeugels
Het geven van adviezen over het gedrag dat gekoppeld kan worden aan de
mondgezondheid (bv begeleiding bij rookstop, aanpassen
voedingsgewoonten, …)
Het nemen van gebitsafdrukken
De bevraging naar medische en tandheelkundige
voorgeschiedenis is in het kader van preventieve mondzorg
Opruimen en ontsmetten van de behandelruimte na de behandeling
Het assisteren van de tandarts(specialist) aan de stoel bij moeilijke
behandelingen

Profiel
U heeft als opleidingsniveau een Bachelor diploma Mondzorg
U bent gemotiveerd, leergierig en heeft een positieve ingesteldheid
U heeft een verzorgd voorkomen. Netheid en stiptheid staan hoog bij u in
het vaandel.
U bent sociaal, vriendelijk en vlot in de omgang met patiënten en collega’s
Zin voor orde, hygiëne en structuur
Gebeten zijn door tandheelkunde
Zorgzaamheid voor onze patiënten
Teamspirit

Aanbod
Een fijne werkomgeving in een dynamisch team van tandartsen en
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assistenten, voorzien van alle moderne technologie
Een marktconforme verloning
Forfaitaire kostenvergoeding
Extra legale voordelen
Ondersteuning door ervaren tandartsen
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