Per direct op zoek naar een ambitieuze en leergierige TANDARTS
(dagen in onderling overleg)
Wil je als tandarts aan de slag in een dynamische middelgrote / grote praktijk, waar je samenwerkt in
een ambitieus mondzorg team? Dan is dit je kans!
Per direct zijn we op zoek naar een tandarts die zich ook verder wil ontwikkelen. We zetten de
modernste technologieën en behandelmethodes in (CBCT, guided implantologie etc) en hebben veel
tandheelkundige specialismen in huis. Naast Implantologie, tandheelkunde, kronen, bruggen en
facings richten we ons op Clearbrace behandelingen, cosmetische tandheelkunde,
narcosebehandelingen en bleekbehandelingen.
We hebben in totaal 6 behandelkamers waarvan 1 operatiekamer. In ons team zijn 5 tandartsen
(waaronder 3 implantologen) werkzaam die ondersteund worden door een team van 6
tandartsassistentes en 5 medisch secretaresses. Daarnaast is er ook een mondhygiëniste werkzaam.
Ambieer je een langdurige samenwerking? Dan wij we zeker op zoek naar jou! We zijn een moderne
(verwijs)praktijk en houden ervan met onze tijd mee te gaan. We zijn zeer actief op social media
(Facebook, Instagram..) en voorzien onze verwijzers van de laatste informatie. Zie ook onze
website: www.mondigveldhoven.nl
Je werkzaamheden bestaan voornamelijk uit algemene tandheelkundige behandelingen. In overleg
kunnen we je op nieuwe vakgebieden begeleiden. Je herkent je in het volgende:
• Je bent BIG geregistreerd
• Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring
• Je beheerst de Nederlandse taal
• Je kunt goed zelfstandig en in teamverband werken
Wat bieden we jou?
• Je gaat werken in een inspirerend en professionele werkomgeving als lid van een
gemotiveerd team
• Je werkt alleen met A-merk materialen
• Je hebt de mogelijkheid om te werken in loondienst of als zelfstandige
Word jij onze nieuwe collega?
Herken jij jezelf in de vacature? Dan maken we graag kennis met jou! Stuur je motivatiebrief en CV
naar f.smit@mondig.nl Wil je meer weten? Neem dan contact op met Femke Smit op 06-38132622.

