Vacature tandartsassistent ouderenmondzorg
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, bekwame tandartsassistent met affiniteit met kwetsbare ouderen.

De functie
Als assistent ondersteunt u de tandarts bij de voorbereiding, uitvoering en afronding van tandheelkundige
behandelingen bij cliënten van de zorginstellingen waar Omnios actief is.
Als assistent bij Omnios hebt u de volgende hoofdtaken:
Assisteren bij mondzorgkundige behandelingen bij zorgafhankelijke cliënten;
Het ontvangen en begeleiden van de cliënten (en hun begeleiders), voor, tijdens en na 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);

Plaats in de organisatie
De assistent heeft geen negen-tot-vijfmentaliteit en is flexibel en betrokken bij de doelgroep. Hij/zij vormt een
team met een tandarts en een mondhygiënist dat zich gezamenlijk inzet om de mondgezondheid en kwaliteit
van leven van de cliënten te verbeteren.

Functie-eisen
MBO+ werk- en denkniveau;
Minimaal 1-5 jaar relevante werkervaring;
Kennis van relevante wetgeving, richtlijnen en protocollen op het gebied van tandheelkundige zorg;
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.
Daarnaast beschikt u over de volgende eigenschappen:
Een dienstverlenende, flexibele, integere en cliëntgerichte instelling;
Sociale en tactische vaardigheden, empathie;
Accuratesse en verantwoordelijkheidsgevoel;
Affiniteit met kwetsbare ouderen.

Wat wij bieden
Dankbaar, interessant werk op locatie voor een bijzondere doelgroep, waarbij geen dag hetzelfde is;
Werken in een enthousiast team dat gedreven is om het verschil te maken in een uitdagende omgeving;
Werkuren in overleg;
Geregeld overleg met collega’s uit andere teams;
Tweemaal per jaar een bedrijfsuitje;
Een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket.

Over Omnios
Omnios legt zich toe op mondzorg op locatie voor zorgafhankelijke ouderen die niet meer in staat zijn om zelf te
zorgen voor de eigen mondverzorging. Met onze driepijlermethode helpen wij verzorgings- en verpleegtehuizen

hun cliënten hoogstaande, verantwoorde mondzorg te bieden. Dit doen wij allereerst met de inzet van mobiele
mondzorgteams. Daarnaast bieden we instellingen de helpende hand bij het trainen van zorgmedewerkers op
het gebied van mondverzorging, en ondersteunen we bij de implementatie van de richtlijn Mondzorg voor
zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen. Op deze manier neemt Omnios de instellingen letterlijk een zorg uit
handen. Aandacht voor de cliënt en het verzorgend personeel staat bij Omnios hoog in het vaandel.
Zorgvuldigheid, kwaliteit, duidelijke uitleg, rust en vriendelijkheid zijn onze kernwaarden.

Interesse?
Hebt u interesse om samen met ons de mondzorg voor zorgafhankelijke ouderen naar een hoger niveau te
brengen? Stuur dan een e-mail met een korte motivatie en uw CV naar info@omnios.nl.

