KAAKCHIRURGIEASSISTENT
SAMENVATTING

Altijd al willen meebouwen aan een nieuw ziekenhuis? Je eigen ideeën samen met je collega’s tot een
succes willen maken? 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

Je gaat aan de slag bij de polikliniek kaakchirurgie in ACIBADEM International Medical Center. We zijn
een praktijk voor poliklinische kaakchirurgie ingrepen en implantologie. De behandelingen vinden
plaats op basis van een verwijzing van de tandarts of huisarts. Samen met jouw collega’s ben jij
oprecht betrokken bij onze patiënten. Als kaakchirurgieassistent werk je nauw samen met onze
kaakchirurgen. Je staat naast de kaakchirurg aan de stoel en assisteert bij diagnostisch onderzoek en
verrichtingen. Ook verricht je omloopwerkzaamheden, maak je röntgenfoto’s en kun je, indien
gecertificeerd, de patiënt verdoven. Daarnaast sta je onze patiënten te woord aan de balie en aan de
telefoon en verricht je verschillende administratieve werkzaamheden. Je begeleidt patiënten voor,
tijdens en na afloop van een onderzoek of verrichting. Je verricht jouw werkzaamheden binnen een
dynamische polikliniek waar werkplezier, kwaliteit en patiënttevredenheid heel belangrijk zijn. Wij
zoeken iemand voor minimaal 24-32 uur per week.

PROFIEL
•
•
•
•

Een gediplomeerde tandartsassistent (of doktersassistent indien bereidt de benodigde
certificaten te behalen)
Affiniteit met chirurgie
Pré voor certificaten anesthesie en stralingshygiëne
Je bent communicatief sterk, accuraat en ondernemend.

ARBEIDSVOORWAARDEN
•
•

Conform de KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling 2021;
Wij bieden mogelijkheden voor geaccrediteerde nascholingen.

SOLLICITEREN?

Stuur jouw motivatiebrief en CV naar solliciteren@acibademimc.com. Voor meer informatie kun je
contact opnemen met mevr. H. Yucesoy, HR 020- 238 8184. Van alle nieuwe medewerkers wordt
voorafgaand aan de indiensttreding een verklaring omtrent gedrag (VOG) gevraagd.

