Vacature klinisch prothesetechnicus
Mondzorg op locatie voor kwetsbare ouderen in verpleeginstellingen
Loondienst 0,6 – 1 FTE
Standplaats Driebergen, werkgebied regio Utrecht
Heb jij hart voor kwetsbare ouderen en vind je het, net als wij, belangrijk dat zij goede mondzorg krijgen?
Geeft het je voldoening als je daaraan je steentje kunt bijdragen? Kom dan kennismaken bij Omnios!
Wat zijn je voornaamste taken als klinisch prothesetechnicus?
Het (digitaal) aanmeten van protheses bij zorgafhankelijke ouderen op locatie in zorginstellingen
in opdracht en onder verantwoordelijkheid van onze tandartsen;
Het (laten) vervaardigen van de protheses in samenwerking met de bij Omnios aangesloten
tandtechnische laboratoria;
Het plaatsen van de protheses bij de cliënten en het leveren van alle nazorg daaromtrent;
Terugkoppeling aan de tandarts na afronding van het proces;
Het voeren van de planning, communicatie en administratie rondom deze werkzaamheden.
Wij vragen van jou…
Om in aanmerking te komen voor deze functie vragen wij je een diploma IVT/ DHTA, een specialisatie
KPT en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Je hebt enige jaren relevante werkervaring op een
protheseafdeling en als KPT-er in het werken aan de stoel. Je hebt ervaring in het communiceren met
tandartsen en patiënten. Je werkt zelfstandig en je bent representatief, geduldig en nauwkeurig. Je bent
flexibel en hebt een servicegerichte instelling. Je hebt ervaring met het werken met computers en
softwareprogramma’s. En je bent enthousiast over de digitale ontwikkelingen op tandtechnisch gebied
en gemotiveerd om je kennis en kunde op dat gebied verder te ontwikkelen. Als je al enige ervaring
hebt met het digitaal aanmeten van protheses dan is dat zeker een pré. Daarbij horen we graag van je
waarom je graag zou werken met kwetsbare ouderen en of je relevante ervaring hebt, en zo ja, welke.
Wij bieden jou…
Afwisselend, interessant, uitdagend en zelfstandig werk voor een groep zeer gedreven mensen. De
kans iets wezenlijks te betekenen voor een zeer kwetsbare doelgroep. Werkuren in overleg. Een goed
arbeidsvoorwaardenpakket.
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!

