Tandartsassistente gezocht
Tandartsenpraktijk Zypendaal Arnhem
Tandarts Charlotte Meijering zoekt per direct een enthousiaste tandartsassistente (20-30 uur per
week)
Omschrijving functie:
• Als tandartsassistent: ben je behulpzaam en ondersteunend bij de patiënten behandeling en
zorg je samen met je collega’s voor de instrumenten en materialen.
• In het team: ben je open, gezellig en een behulpzame collega.
• Bij de patiënt: maak je zelfstandig röntgenfoto’s en afdrukken.
• Aan de balie: maak je (telefonisch) afspraken met patiënten en verwerkt deze in het
computersysteem.
Ons team bestaat uit 2 tandartsen, een mondhygiënist, 3 preventie/tandartsassistenten. Wij werken
op 3 behandelkamers
Functie eisen:
• Jij hebt bij voorkeur een (MBO) opleiding tot tandartsassistent of vergelijkbaar.
• Indien je geen specifieke tandartsassistent opleiding hebt ben je bereid deze te gaan volgen
• Je bent een handige, snelle en meedenkende assistent.
• Je bent enthousiast en beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal, bent computervaardig en zorgvuldig
in je administratie.
• Je bent representatief, patiëntgericht, kwaliteitsgericht en een echte teamspeler.
Wij bieden:
• een gezellige werkplek bij een gerenommeerde tandartspraktijk;
• een functie met veel ontwikkelmogelijkheden;
• goede arbeidsvoorwaarden met een marktconform salaris;
• opleidingsmogelijkheden.
Waar ga je werken?
Tandartsenpraktijk Zypendaal is van oudsher een echte familiepraktijk met een ongedwongen sfeer
en een gezellig team. De praktijk ligt op loopafstand van het station. Naast vakmatige kwaliteit
vinden wij persoonlijke aandacht en maatschappelijke betrokkenheid belangrijk. De patiënt staat bij
ons centraal: Zij moeten zich op hun gemak voelen, vertrouwen hebben dat ze op de beste manier
geholpen worden en tevreden zijn met het resultaat van de behandeling. Dr. Charlotte Meijering
(1965) werkt al sinds het einde van haar studie tandheelkunde in Groningen (1990) als tandarts in
deze praktijk. De praktijk is ISO 9001 gecertificeerd, gevisiteerd door de KNMT en aangesloten bij het
Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT).
Ben je enthousiast? Dan maken we graag kennis met je! Solliciteer door je CV met begeleidende
tekst te sturen naar: meijering@tandartsenzypendaal.nl. Heb je andere vragen? Neem dan contact
op met de praktijk: 026-4456077.
Meer informatie over onze praktijk vind je op www.tandartsenzypendaal.nl

