Vacature Preventie assistent(e)
Werkzaam in opdracht van een Tandarts en/of Mondhygiënist
Flexibiliteit: je kunt gevraagd worden in te vallen als Tandartsassistent(e)
Loondienst (o.b.v. KNMT-salarisrichtlijnen)
Werkdagen, standplaats en uren 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 hou jij van
afwisseling en uitdaging? Kom dan kennismaken bij Omnios!
Wat zijnde werkzaamheden als Preventie assistent(e) bij Omnios?
Dit is een aanvulling op de taken en verantwoordelijkheden van een Tandartsassistent.

Het doornemen van het patiëntendossier in opdracht van de Tandarts.
Het maken van een plan voor de preventiebehandeling, die je vervolgens bespreekt met de
Tandarts.
Het bespreken van de behandeling en werkwijze aan de cliënt, de zorg, de eerste
contactpersoon en het informeren over eventuele vervolgstappen.
Het (in onderdelen) uitvoeren van, in opdracht en conform de geldende voorwaarden,
tandheelkundige behandelingen op het gebied van preventie en mondhygiëne.
Wij vragen…
Een geldig preventie assistent certificaat en andere relevante certificaten.
Minimaal 2 jaar werkervaring als (paro-) preventie assistent, waarvan minimaal 8 uur per
week een eigen agenda.
In het bezit van een geldig rijbewijs B en een auto.
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…
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!

