Vacature preventieassistent – uren in overleg
Je werkt in opdracht van een tandarts en/of mondhygiënist;
Flexibiliteit is noodzakelijk – je kunt gevraagd worden in te vallen als tandartsassistent;
Loondienst (o.b.v. KNMT-salarisrichtlijnen);
Werkdagen en standplaats in overleg.
Heb jij hart voor je kwetsbare medemens en vind je het, net als wij, belangrijk dat zij goede
mondzorg krijgen? Geeft het je voldoening als je daaraan je steentje kunt bijdragen? En houd je van
afwisseling en uitdaging?
Kom dan kennismaken bij Omnios!
Wat zijn je voornaamste werkzaamheden als preventieassistent bij Omnios?
Uiteraard voer je alle reguliere werkzaamheden van een tandartsassistent uit;
Daarnaast neem je in opdracht van de tandarts patiëntendossiers door en maak je
preventiebehandelingsplannen die je met de tandarts bespreekt;
Je bespreekt de behandelplannen voor met cliënten, hun directe verzorgenden en hun
eerste contactpersonen en informeert hen over eventuele vervolgstappen;
Tot slot voer je, in opdracht en conform de geldende voorwaarden, (onderdelen van)
tandheelkundige behandelingen uit op het gebied van preventie en mondhygiëne.
Wij vragen van jou…
Om in aanmerking te komen voor deze functie vragen wij je een geldige beroepskwalificatie, een
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en eventuele andere relevante certificaten voor te leggen. Het
is in dit geval ook van belang dat je minimaal twee jaar relevante werkervaring hebt als
(paro)preventieassistent, waarbij je minimaal acht uur per week je eigen agenda hebt gedraaid.
Daarnaast horen we graag van je waarom je zou willen werken met kwetsbare ouderen en of je
relevante werkervaring hebt, en zo ja, welke. Het is voor deze functie belangrijk dat je beschikt over
een auto en een geldig rijbewijs B.
Wat wij bieden
Afwisselend, interessant en uitdagend werk in een gedreven team. De kans iets wezenlijks te
betekenen voor een zeer kwetsbare doelgroep. 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!

