TANDARTSPRAKTIJK DE WOUDVAART
Vacature Tandarts- en omloop assistent(e)
Functieomschrijving
Wegens groei van onze praktijk in Dokkum zijn wij op zoek naar uitbreiding van ons fantastische
team in de vorm van een Tandarts/Omloopassistente voor 16 tot 32 uur per week. In deze
functie hou je je zowel bezig met het assisteren van de tandarts als de veel voorkomende en erg
belangrijke omloopwerkzaamheden. Het betreft dus een veelzijdige functie met uitstekende
mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Wij zijn altijd bereid om je hiervoor de mogelijkheden
in de vorm van trainingen en andere opleidingen te bieden, ook als je nog geen opleiding tot
tandartsassistente hebt!
Functie-eisen
Je beschikt over een diploma tandartsassistent, bent bezig dit te halen of wil dit graag halen
waarbij enige werkervaring een pré is maar zeker geen vereiste! Je beheerst de Nederlandse
taal zowel in woord als geschrift uitstekend en Fries is een pré. Je hebt kennis van de (financiële)
administratie van een tandartspraktijk of bent bereid dit te leren d.m.v. relevante cursussen. Je
bent een teamplayer, flexibel, sociaal en je ziet het werk. Uiteraard wordt dit passend beloond
volgens de KNMT arbeidsvoorwaarden regeling en wordt je goed ingewerkt. Daarnaast bieden
wij ook uitstekende mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en te groeien in je uitdagende vak!
Het bedrijf
Tandartsenpraktijk De Woudvaart is een zeer moderne en snelgroeiende praktijk in Dokkum.
Wij onderscheiden ons door de betrokkenheid naar de patiënt toe en een ongedwongen sfeer in
de praktijk. We werken met de modernste apparatuur zoals een laser en een 3D scanner.
Daarnaast hebben wij speciaal voor onze kleinste patiëntjes een kinderkamer ingericht zodat wij
de kinderen vast vertrouwd kunnen maken met de tandarts. De medewerkers zijn betrokken en
gemotiveerd zodat zij elke dag weer de beste patiëntervaring kunnen realiseren.
Interesse?
Mail je motivatie en CV naar:
Peter Oeloff
Praktijkmanager
poeloff@dokkumtandarts.nl

06-11437708

