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Tandarts-medewerker (per direct)

Mondhygiënist(e) (per direct)

In verband met uitbreiding van de praktijk en onze openingstijden zijn wij per onmiddellijk
op zoek naar een kwaliteitsgerichte tandarts die in een grote praktijk deel wil uitmaken van
een dynamisch team. Kwaliteit en uitgebreide zorg voor onze patiënten staat bij ons voorop. Helderheid en transparantie horen daarbij. U bouwt mee aan het onderhouden van een
langdurige zorgrelatie die er op gericht is de mondgezondheid optimaal te houden.
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U bent gewend om strikt volgens de huidige richtlijnen en normen te werken en hebt tenminste 3 jaar werkervaring.
Een dagdeel meelopen met 1 van onze tandartsen maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure om u en ons in de gelegenheid te stellen de werkwijze te ervaren en de sfeer in
het team te proeven.
De nieuwe hypermoderne praktijk heeft 6 behandelkamers en een groot patiëntenbestand,
is gevestigd in Nijmegen en zowel met de auto als het openbaar vervoer zeer goed bereikbaar.
Het team bestaat uit 19 medewerkers waaronder een tandarts-implantoloog, een tandarts
voor orthodontie, tandtechnici, mondhygiënisten, preventieassistenten, tandartsassistenten, sterilisatieassistente, baliemedewerkers en praktijkmanagement.
De praktijk is van maandag t/m donderdag geopend van 08:00 uur tot 17:30 uur en op
vrijdag van 08:00 uur tot 16:30 uur en binnenkort ook 1 of meerdere avonden in de week
alsmede de zaterdagmorgen.
Wie zoeken wij
een gemotiveerde en enthousiaste tandarts met tenminste 3 jaar ervaring
u moet beschikbaar zijn voor tenminste 26 uur (3 dagen eventueel in overleg
eventueel te verdelen over meerdere dagen)
kwaliteit- en servicegericht
zeer goede communicatie met patiënten
een gemotiveerde medewerker voor de lange termijn
Wat bieden wij
werken in een nieuwe ultramoderne tandartspraktijk
een goed gevulde en gevarieerde behandelagenda
een uitstekende beloning
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U kunt uw uitgebreide CV zenden aan: info@mctp.nl

Wat bieden wij
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Bij vragen mailt u naar info@mctp.nl of belt u ons op 024 212 212 8.
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