Vacature Tandarts
Onze praktijk heeft zich sinds 2009 gevestigd in een ruimtelijk monumentaal pand in de gezellige stad Zutphen.
De praktijk heeft drie lichte en modern ingerichte kamers. Wij verzorgen momenteel algemeen tandheelkundige -,
parodontologie - en mondhygiëne behandelingen. Het behandelteam bestaat uit twee tandartsen, een
mondzorgkundige en twee allround tandartsassistenten. Het behandelteam wordt ondersteunt door een
baliemedewerkster. Met elkaar vormen wij een gezellig team met veel ervaring. Hart voor de patiënt staat hier
centraal! Wij hebben een vast patiëntenbestand en nog ruimte voor verdere groei. De praktijk is goed bereikbaar
met zowel openbaar vervoer als eigen vervoer.
Voor onze praktijk zijn wij op zoek naar een spontane tandarts die het ook echt leuk vindt om in een team te
werken. Het team is hecht en ervaren. Je bent algemeen practicus en neemt een volle agenda over. Ben je
tandarts-orthodontie, tandarts-endodontoloog of ben je in een andere behandeling gespecialiseerd? Ook dan ben
je van harte welkom om te solliciteren! Je werkt met moderne apparatuur en instrumentarium. Je wordt
geassisteerd door vaste assistentes waar je graag een 'behandelband' mee op bouwt. Graag plannen zij met jou
werkoverleggen waar een eenvoudige structuur wordt gehanteerd en korte lijnen worden gewaarborgd. Jij bent
echt een tandarts die hart heeft voor je vak en dit graag samen uitvoert met een team waar ieder gelijk staat.
Functie-eisen:
-

BIG geregistreerd;
Minimaal 1-3 jaar werkervaring;
2 tot 4 dagen per week beschikbaar;
5AM röntgen registratie;
Patiënt- en kwaliteit gericht;
Goede beheersing van de Nederlandse taal;
Goede communicatieve vaardigheden. Je bent een toegankelijk persoon en gaat voor een ‘teamspirit’
gevoel;
Passie voor je vak en een warm hart voor onze patiënten;
Onze intentie is voor langere tijd een samenwerking aan te gaan.

Wat heeft Dental Care Zutphen te bieden:
-

Een inspirerende werkomgeving;
Werken met geavanceerde apparatuur;
Volledige aandacht voor de behandeling zonder zorgen over administratie en organisatie;
Samenwerking binnen een professioneel team;
Werken op 1 van de mooiste locaties van Nederland met leuke en gemotiveerde patiënten;
Een aanstelling op basis van de modelovereenkomst zzp-tandartsen of in loondienst;
Goede begeleiding en regelmatig intercollegiaal overleg;
Parkeerplaats op beveiligd terrein naast de praktijk;
Eventueel woonruimte beschikbaar, direct in het centrum, op loopafstand van de praktijk. Woonruimte in
eigen beheer en mogelijkheden bespreekbaar. (https://www.facebook.com/deroodehaanzutphen)

Geïnteresseerd?
Bel met Laura Koppel, directeur/praktijkhouder, 06-41958979 of mail naar lckoppel@gmail.com

