Vacature Tandartsassistent(e) ouderenzorg
Mondzorg op locatie voor kwetsbare ouderen in verpleeginstellingen
Loondienst (o.b.v. KNMT-salarisrichtlijnen)
Standplaats: in overleg (vaste locaties)
Uren: in overleg
Heb jij hart voor je kwetsbare medemens? Vind je het, net als wij, belangrijk dat zij goede mondzorg
krijgen en geeft het je voldoening als je daaraan je steentje kunt bijdragen? Lijkt het je leuk om in
een klein (vast) team op locatie in verpleeginstellingen ondersteuning te bieden aan het behandelen
van zorgafhankelijke ouderen? Kom dan kennismaken bij Omnios!
Als Tandartsassistent ondersteun je de Tandarts en de Mondhygiënist bij de voorbereiding,
uitvoering en afronding van behandelingen bij kwetsbare cliënten in zorginstellingen.
Het gezamenlijke doel is het verbeteren van de mondgezondheid en kwaliteit van leven.
Wat zijn de werkzaamheden als Tandartsassistent bij Omnios?
Je vormt samen met de Tandarts en Mondhygiënist het vaste mondzorgteam op een vaste
locatie bij een instelling in jouw regio.
Je assisteert bij tandheelkundige en mondzorgkundige behandelingen van zorgafhankelijke
cliënten.
Je ontvangt en begeleidt de cliënten (en hun begeleiders) voor, tijdens en na het bezoek aan
Tandarts en Mondhygiënist.
Je geeft poets- en mondverzorgingsinstructies aan cliënten en zorgmedewerkers.
Je draagt zorg voor het instrumentarium en het klaarmaken en opruimen van de
behandelruimte.
Je verwerkt de administratie van (behandel-)gegevens, adviezen, agenda-afspraken en
bestellingen (voorraadbeheer).
Wij vragen…
Ervaring als Tandartsassistent(e) en kennis van relevante wetgeving, richtlijnen en
protocollen op het gebied van tandheelkundige zorg.
Goede kennis van administratieve processen en MS Office.
In bezit van een geldig rijbewijs B en een auto.
Daarnaast horen we graag van je waarom je wilt werken met kwetsbare ouderen en wat
jouw affiniteit of ervaring is met deze doelgroep.
Wij bieden…
Afwisselend en dankbaar werk, geen dag is hetzelfde, in een zelfsturend team met
gelijkgestemde collega’s.
De kans om iets wezenlijks te betekenen voor een zeer kwetsbare doelgroep.
Een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket, zoals pensioen, reiskostenvergoeding en
opleidingsmogelijkheden.

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, neem dan
een kijkje op onze website www.omnios.nl of ons YouTube kanaal voor interessante video’s.
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je eens vrijblijvend kennismaken? Neem contact op met onze
recruiter Sabrina van Breukelen: 06 - 213 83 642 | werken@omnios.nl en wie weet kunnen we jou
binnenkort als nieuwe collega verwelkomen!

