M2-Select zoekt voor Mondzorgkliniek Oud-Beijerland een
Tandarts (3-5 dgn)
Met drive voor goede zorg en kwaliteit
De organisatie
Bij Mondzorgkliniek Oud-Beijerland werken 6 tandartsen, 4 mondhygiënisten, 18 tandarts
assistentes, 2 baliemedewerksters en een praktijkmanager. We werken in meerdere
behandelkamers. De tandartsen zijn aangesloten bij het KwaliteitsRegister van Tandartsen
(KRT); de mondhygiënisten bij het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM). Het is een
mooie praktijk met vakkundige zorg door een team dat werkt volgens de nieuwste inzichten
en met de modernste apparatuur. Deze leuk club van vakkundige medewerkers geeft je
graag een goede begeleiding en een volle agenda met klanten afspraken.
De functie
Als tandarts werk je als algemeen practicus in een professioneel team van tandartsen,
mondhygiënisten en assistenten aan de beste kwaliteit en zorg. Dankzij nauwe
samenwerking kunnen we betere zorg aan onze patiënten geven en elkaar stimuleren om te
blijven groeien in het vak. Zo leggen we samen de lat steeds hoger. Onze praktijkmanager
ondersteunt de praktijk op het gebied van kwaliteit en administratie. Hierdoor kun jij je
volledig richten op de zorg aan de patiënt.
Wat vragen wij?
• Een afgeronde opleiding Tandheelkunde
• Ervaring en frisse inbreng is welkom
• Zelfstandig werkend en BIG geregistreerd
• Je bent minimaal 3 dagen per week beschikbaar (4 of 5 dagen werken mag en kan ook)
• Je bent communicatief sterk
• Je spreekt de Nederlandse taal (minimaal niveau B2+ van het ERK)
Wat bieden wij?
• Alle facetten op tandheelkundig gebied
• Een leuk en hardwerkend team in een mooi bedrijf in de Hoeksche Waard
• Je krijgt de vrijheid tandheelkunde uit te voeren zoals jij wilt
• Een volle agenda met een diverse groep van klanten
• Honorering is op basis van omzetpercentage (dit is bovengemiddeld)
• Opzegtermijn is bespreekbaar
Interesse?
Wij ontvangen graag jouw reactie! Stuur vandaag nog je CV met een korte en gerichte
motivatie naar Marytha@M2-Select.nl Voor meer informatie kun je bellen met onze HR
adviseur Marytha Zuurmond op 06-51756414.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

