Stichting Jeugd Tandzorg
West is op zoek naar een
kindvriendelijke
(16-32 uur per week)
Wij zijn Stichting Jeugd Tandzorg West. We zijn dé kindertandarts in Den Haag en omstreken voor iedereen tot en
met 21 jaar. Onze behandelaren vinden het ontzettend leuk om met kinderen te werken en weten precies hoe ze
dat moeten doen.
Wij behandelen kinderen met veel geduld en zorgen ervoor dat ze met plezier een van onze 6 vrolijke praktijken
bezoeken. We richten ons vooral op het veranderen van het mondgedrag door preventieve voorlichting middels
motivational interviewing. Onze behandelaren kiezen zo veel mogelijk voor behandelingen die het minst belastend zijn
voor het kind (minimaal invasief). We werken volgens de nieuwe KIMO richtlijnen en volgen de “Gewoon Gaaf”
methode. Zo slicen we beginnende gaatjes in plaats van dat we ze vullen, gebruiken we zilverdiaminefluoride (ZDF) en
plaatsen we RVS-kronen in het melkgebit.

Vind jij het leuk om met kinderen te werken en geloof jij in kindvriendelijke mondzorg en de kracht van
preventie? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat vragen we van je?






Heeft een Hbo-diploma Mondzorgkunde en heeft al ervaring als mondhygiënist
Je vindt het ontzettend leuk om met (kleine) kinderen en jongvolwassenen te werken
je ziet het als uitdaging om zo kindvriendelijk mogelijk te behandelen en het mondgedrag van onze doelgroep te
verbeteren
Je werkt graag in een team met professionals
Je bent communicatief vaardig







Wat bieden wij jou:
Een veelzijdige baan in een leuk team waarin je de mogelijkheid hebt met de organisatie mee te groeien
Goede arbeidsvoorwaarden, afgestemd op de zwaarte van de functie en jouw werkervaring
Werken in een professioneel team van tandartsen, mondhygiënisten, preventie- en tandartsassistenten
Diverse opleidingsmogelijkheden
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 te werken en geloof jij net als wij in kindvriendelijke mondzorg en de kracht van
preventie? Laat het ons dan weten middels een sollicitatie- en motivatiebrief via onze HR medewerker Helga
Wissenburg op Helga@smile-west.com. Voor vragen kun je contact opnemen via telefoonnummer 070 305 1220. Voor
meer informatie over Stichting Jeugd Tandzorg West kun je alvast een kijkje nemen op www.smile-west.com.

