Vacature

Tandartsassistent/BBL leerling tandartsassistent
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste (leerling) tandartsassistent om ons team te versterken.

Functieomschrijving

In de Reconstructieve Tandheelkunde richten wij ons op herstel en opbouw van verloren
tandweefsels om weer een optimale functionaliteit van het gebit te bereiken. Een veelzijdige
discipline waarbij specialisaties als restauratieve tandheelkunde, implantologie en
orthodontie samenkomen om tot een duurzaam en prachtig resultaat te komen. Dit bereiken
we door eerst de huidige gebitssituatie uitgebreid te analyseren en wensen van de patiënt in
kaart te brengen. Op basis van deze analyse worden de behandelmogelijkheden met de patiënt
besproken en komen tandarts en patiënt samen tot een behandeltraject. Jij als tandartsassistent
zorgt samen met het team voor de beste zorg, kwaliteit en begeleiding van de patiënt!
Wij zijn een jong en gedreven team. De kliniek heeft 5 behandelkamers, OPT/CBCT en een
eigen techniek- en fotografieruimte.
Dagelijkse werkzaamheden zijn o.a.
• Assisteren bij behandelingen in de Reconstructieve Tandheelkunde
• Zelfstandig uitvoeren van handelingen als reiniging, scannen, t-scan en mondfotografie
• Vastleggen van de voortgang van het behandeltraject

Functie eisen
•
•
•
•
•

Diploma MBO tandartsassistent of (aantoonbaar) BBL student
Woonachtig in de directe omgeving van Beuningen/Nijmegen
Je deelt met ons het enthousiasme voor tandheelkunde en goede zorg voor patiënt
Je communiceert open en duidelijk naar de patiënt en je collega’s
ABN in woord en geschrift

Wij bieden
•
•
•
•

Een contract voor 36 uur
Een energiek en gezellig team
Interne mogelijkheden tot ontwikkeling als tandartsassistent
Veelzijdige werkzaamheden

Interesse?

Kom jij ons team versterken? Stuur je sollicitatiebrief en CV (voorzien van een recente foto) per
e-mail naar info@reconstructieve-tandheelkunde.nl.
Kijk voor meer informatie over onze kliniek op www.reconstructieve-tandheelkunde.nl
Wij reageren alleen op de sollicitaties die wij geschikt achten en aan de gewenste voorwaarden
voldoen.

Van Heemstraweg 64E, 6641AG Beuningen

Tel. (024) 675 24 17

academie@reconstructieve-tandheelkunde.nl

www.reconstructieve-tandheelkunde.nl

