Vacature Tandarts (-geriatrie)
Mondzorg op locatie voor kwetsbare ouderen in verpleeginstellingen
ZZP-basis of in loondienst (o.b.v. KNMT-salarisrichtlijnen)
Standplaats: in overleg (vaste locaties)
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? Zou je het liefst al je tijd
en aandacht willen besteden aan je cliënten zonder je bezig te hoeven houden met administratieve
en organisatorische rompslomp? Kom dan kennismaken bij Omnios!
Wat zijn de werkzaamheden als Tandarts bij Omnios?
Je vormt samen met de Mondhygiënist en Tandartsassistente het vaste mondzorgteam op
een vaste locatie bij een instelling in jouw regio.
Je brengt de mondgezondheid van nieuw aangemelde cliënten in de verpleeginstelling in
kaart en verricht periodieke controles en evaluaties.
Je stelt individuele behandelplannen op.
Indien noodzakelijk verwijs je cliënten door naar de tweedelijns zorgverlening.
Je houdt je bezig met preventie en curatie.
Je adviseert, instrueert en begeleidt cliënten en hun (mantel)zorgverleners omtrent de
dagelijkse mondverzorging.
Je neemt deel aan gestructureerd multidisciplinair overleg van het algemene team van
zorgverleners.
Wij vragen…
Een geldig tandartsdiploma en andere relevante certificaten, een BIG-registratie en een Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG). 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…
Gevarieerd en dankbaar werk in een zelfsturend team met gelijkgestemde collega’s.
De kans iets wezenlijks te betekenen voor een kwetsbare en zorgafhankelijke doelgroep.
Ruim baan om je volledig te richten op datgene waar het om gaat - mondzorg met tijd, rust
en aandacht voor de cliënten - terwijl alle organisatie en administratie wordt verzorgd.
Multidisciplinair overleg met zorgverleners en tweemaal per jaar een intercollegiaal
behandelarenoverleg met collega-Tandartsen en Mondhygiënisten bij Omnios.
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!

