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Mondhygiënist Woensdrecht

Locatie

Beschrijving

Raadhuisstraat
Hoogerheide

Ben jij op zoek naar een praktijk waar je een volle en gevarieerde agenda hebt en
wil je aan de slag in een team dat voor elkaar klaar staat? Ben jij iemand die bij- en
nascholing belangrijk vindt en ga je voor een langdurige samenwerking? Lees dan
verder!

98,

4631

NH,

Plaatsing vacature
mei 31, 2022

Voor onze tandartspraktijk Mondzorg Woensdrecht in Hoogerheide zijn wij op zoek
naar een mondhygiënist voor 8 tot 16 uur per week. Er is ruimte per 1 november
2021. De werkdagen zijn maandag (ook in de avonduren tot aan 19:30 mogelijk)
en/of dinsdag.
Waar ga je werken?
Onze tandartsenpraktijk beschikt over 6 kamers, waarvan er nu 5 zijn ingericht als
behandelkamer. Sinds mei 2019 zijn we gevestigd in een nieuwe moderne praktijk
met nieuwe apparatuur.
Ons team bestaat momenteel uit drie tandartsen, een mondhygiënist en een
KPT’er. De vacature is ter vervanging van onze huidige collega mondhygiënist.
Daarnaast is er met enige regelmaat een implantoloog aanwezig. Patiënten kunnen
bij ons terecht voor algemene tandheelkunde en onder andere de specialismen
gebitsprothesen en endodontologie. Hierdoor kunnen we de patiënt voorzien van
een breed pallet aan tandheelkundige behandelingen. Het is een gezellige team met
ervaren collega’s.
Er wordt hard gewerkt, maar in de pauze is er genoeg ruimte voor gezelligheid. De
sfeer is erg prettig. Intercollegiaal overleg vinden wij ook erg belangrijk, we
bespreken casussen en leren op die manier van elkaar. Middels onze DentConnect
Academy worden al onze medewerkers ook regelmatig weer bijgeschoold, hiermee
behalen mondhygiënisten KRM punten.
De praktijk ligt in de hoofdstraat van Hoogerheide en is daardoor ook goed
bereikbaar met de auto en het OV. Parkeren kan gratis voor de deur. Er zijn twee
bushaltes nabij de praktijk.
Benieuwd naar de praktijk? Neem hier een kijkje!

Wat verwachten we van jou?
Als mondhygiënist ben je trots op jouw vak! Je gaat voor de beste zorg voor de
patiënt en bent in staat om de patiënt waar nodig gerust te stellen. Je behandelt
zelfstandig en stelt diagnoses op het gebied van preventieve mondzorg. We zoeken
iemand die een langdurige samenwerking ambieert en zich herkent in het volgende:
• Je beschikt over een diploma Mondzorgkunde
• Je beheerst de Nederlandse taal
• Je vindt bij- en nascholing belangrijk in je persoonlijke en professionele
ontwikkeling
• Je kan zowel goed zelfstandig als in teamverband werken

Wat mag je van ons verwachten?
De mogelijkheid om te werken in loondienst of als zelfstandige
• Je werkt alleen met A-merk materialen
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• Uitstekende bij- en nascholingsmogelijkheden via onze Academy
• Je gaat werken in een inspirerende, professionele werkomgeving als lid van een
gemotiveerd team

Sollicitatie
Word jij onze nieuwe collega mondhygiënist in Hoogerheide? Herken jij jezelf in
deze vacature? Dan maken we graag kennis met jou! Solliciteer via de
sollicitatiebutton. Heb je andere vragen? Dan mag je contact opnemen met Nairy
Shamilian
(corporate
recruiter),
te
bereiken
op
06-48588777
of
nairy.shamilian@colosseumdental.nl
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