Vacature omloop- en tandartsassistent (0,6-0,8 FTE)
Mobiele mondzorg voor kwetsbare ouderen
Loondienst (o.b.v. KNMT-salarisrichtlijnen)
Standplaats: Driebergen (servicecentrum) en daarnaast op diverse locaties
Voor de ondersteuning van onze sterilisatiemedewerkers en, waar nodig, van onze mondzorgteams
zoeken we een flexibele, enthousiaste tandartsassistent met affiniteit met kwetsbare ouderen.
Je hoofdtaak is het ondersteunen van onze centrale sterilisatieafdeling (CSA) als omloopassistent;
daarnaast ben je in deze functie waar nodig inzetbaar als tandartsassistent in onze mobiele
mondzorgteams, bijvoorbeeld bij uitval van een de vaste assistenten.
Wat zijn je voornaamste taken als tandartsassistent ouderenzorg?
Het reinigen, desinfecteren en steriliseren van tandartsinstrumentarium volgens de geldende
protocollen en het monitoren van dit proces;
Het controleren en tijdig aanvullen van instrumentarium en andere benodigdheden van de teams;
Het assisteren van de tandarts en de mondhygiënist bij mondzorgkundige behandelingen;
Het ontvangen en begeleiden van cliënten (en waar van toepassing hun verzorgende of
mantelzorger), voor, tijdens en na afloop van het tandartsbezoek;
Het geven van poets- en mondverzorgingsinstructies aan cliënten en/of zorgmedewerkers;
Zorg dragen voor het instrumentarium en het klaar maken en opruimen van de behandelruimte;
De administratieve verwerking van (behandel-)gegevens, adviezen, agenda-afspraken en
bestellingen (voorraadbeheer).
Wij vragen van jou…
Gediplomeerd als tandartsassistent;
Verklaring omtrent het Gedrag (VOG);
Hepatitis B-inenting en titerbepaling;
Kennis van het slijpen van instrumentaria;
Goede kennis van administratieve processen en officepakketten (Word, Excel etc.);
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
In bezit van een geldig rijbewijs B en een auto.
Wij bieden jou…
Afwisselend, interessant en uitdagend werk in een gedreven team. De kans iets wezenlijks te betekenen
voor een zeer kwetsbare doelgroep. Hygiënisch werken met goede (mobiele) apparatuur. Werkuren in
overleg. Geregeld overleg. Een goed arbeidsvoorwaardenpakket. En dat is nog niet alles!
We zouden hier natuurlijk nog veel meer kunnen vertellen over Omnios, maar doen dat liever in een
persoonlijk kennismakingsgesprek! Wil je nu al meer weten, dan kun je natuurlijk altijd even kijken op
onze website www.omnios.nl, waar veel informatie te vinden is.
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je kennismaken? Neem dan nu contact op met Jasmijn Schat
(werken@omnios.nl) en wie weet kunnen we jou binnenkort als nieuwe collega verwelkomen!

