
 
 

 
Stichting Jeugd Tandzorg West is 

per direct op zoek naar een 
kindvriendelijke 

 

       (circa 8-16 uur per week) 
 

Wij zijn Stichting Jeugd Tandzorg West. We zijn dé kindertandarts en orthodontist in Den Haag en omstreken 
voor iedereen tot en met 27 jaar. Onze behandelaren vinden het ontzettend leuk om met kinderen en 

jongvolwassenen te werken en weten precies hoe ze dat moeten doen. 
 

Wij zoeken een orthodontist die zich betrokken voelt bij onze praktijken en jonge patiënten en die graag een 
langdurige samenwerking met ons aangaat. Een orthodontist die samenwerkt met een tandarts voor orthodontie 

en ondersteunt wordt door zeer ervaren orthodontieassistentes. Wij werken als Stichting volgens de nieuwe 
KIMO richtlijnen en zetten met onze kindertandheelkunde vooral in op het verbeteren van het mondgedrag 

middels preventie.   
 

Kun jij je helemaal vinden in deze kindvriendelijke en innovatieve manier van mondzorg en vind jij het leuk om 
met kinderen en jongvolwassenen te werken, dan zijn wij op zoek naar jou! 

 
Wat vragen wij? 
 Behaalde academische opleiding tandheelkunde 
 Behaalde academische opleiding orthodontie, aangevuld met vakgerichte cursussen 
 Inschrijving in het BIG register als orthodontist 
 Relevantie werkervaring als orthodontist 
 Beschikbaarheid van 1 a 2 dagen per week 
 Kennis van relevante, actuele wet- en regelgeving, instructies en richtlijnen 

 
Wat bieden wij? 
 Een veelzijdige baan in een leuk team gemotiveerde professionals 
 Uitdagende functie binnen een groeiende organisatie 
 Uitstekende arbeidsvoorwaarden afgestemd op de functie en jouw opgedane werkervaring 
 Opleidingsmogelijkheden zowel intern als extern 
 Mogelijkheid om zowel in dienstverband als op ZZP basis te werken 

 
Is deze uitdagende functie iets voor jou? 

Spreekt het je aan om met kinderen en jongvolwassenen te werken en geloof jij net als wij in kindvriendelijke 
mondzorg? Laat het ons dan weten middels een motivatiebrief via onze HR medewerker Helga Wissenburg op 

Helga@smile-west.com. Voor vragen kun je contact opnemen via telefoonnummer 070 305 1220 of  
06 1255 7398. Voor meer informatie over Stichting Jeugd Tandzorg West kun je alvast een kijkje nemen op 

 www.smile-west.com. 
 


