VACATURE TANDARTSASSISTENT
SAMENVATTING
Altijd al willen werken in een nieuw medisch center? Je eigen ideeën willen inbrengen? Een internationale
patiëntengroep ontmoeten? Dat kan bij het internationaal gerenommeerde Acibadem International Medical
Center, welke haar deuren heeft geopend sinds 1 mei 2017 bij Amsterdam Sloterdijk. Nationale en internationale
patiënten wachten op jou in een modern diagnostisch en operatief centrum. Wij bieden onderscheidend werk
binnen een uniek zorgconcept, meer patiëntcontact en vooral veel werkplezier.
DE FUNCTIE
Vrijwel alle facetten van mondzorg worden in ons medical center uitgevoerd, zoals de basis mondverzorging en
controles, implantologie, endodontologie, parodontologie en orthodontie. We hebben zowel vacatures
beschikbaar voor allround assistentes als voor de specifieke vakgebieden. We zoeken ervaren
tandartsassistentes die werken volgens de professionele richtlijnen, werkinstructies en protocollen van de
organisatie. Belangrijk is de communicatie met de patiënten en tandartsen. Je assisteert bij behandelingen en
zorgt er tegelijkertijd voor dat patiënten zich welkom en op het gemak voelen. Naar onze patiënten verwachten
we altijd een vriendelijke, open en behulpzame houding.
PROFIEL
•
Afgeronde opleiding TAA;
•
Minimaal 2 jaar werkervaring;
•
Allround of focus op orthodontie of implantologie;
•
Je bent communicatief sterk, accuraat en ondernemend;
ARBEIDSVOORWAARDEN
•
Conform de KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling 2017;
•
AIMC biedt mogelijkheden voor geaccrediteerde nascholingen.
OVER ONS
ACIBADEM International Medical Center is een vestiging van de Acibadem Healthcare Group, welke onderdeel
uitmaakt van IHH Healthcare Berhad (www.ihhhealthcare.com); de op één na grootste beursgenoteerde
gezondheidszorg keten in de wereld. Acibadem Healthcare Group is actief in 5 landen met 22 ziekenhuizen en
19 medische centra. Hiermee brengt het concern 25 jaar ervaring, de nieuwste technologie en een uitgebreid
internationaal netwerk naar Nederland.
ACIBADEM International Medical Center introduceert een voor Nederland uniek zorgconcept: ZBC Plus. In een
moderne en toch huiselijke omgeving zijn op 5000m2 maar liefst 24 polikamers, twee high-end voorziende
operatiekamers, 4 bedden en uitslaapkamers, een volwaardige beeldvorming met MRI, CT, Röntgen,
geavanceerde echografie, een lab voor bloedafname, faciliteiten voor gehooronderzoeken (audiometrie) en
hartfunctie- en inspanningstesten en een tandheelkundige- en fysiotherapiepraktijk te vinden. Omdat er geen
wachttijden gelden, kunnen patiënten gemiddeld binnen 48 uur op consult komen. De medisch specialisten
werken nauw samen om in korte tijd een diagnose en behandelplan op te stellen, zo kan er meer tijd en
aandacht geïnvesteerd worden in de patiënt.
Dit unieke concept combineert multidisciplinaire diagnostiek, poliklinische maatzorg en kleine chirurgische
ingrepen voor 12 specialismen: Algemene Chirurgie, Anesthesie en Pijnpoli. Cardiologie, Fysiotherapie, Interne
Geneeskunde, Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Neurologie, Orthopedie, Plastische Chirurgie, Radiologie,
Tandheelkunde, Urologie. In 2017 wordt dit nog uitgebreid naar 16 specialismen met Dermatologie,
Gynaecologie, Kindergeneeskunde en Maag- Darm- en Leverziekten.
SOLLICITEREN?
Stuur jouw motivatiebrief en CV naar info@acibademimc.com
Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevr. S. Perk, Operational Assistant: 06-15883528

