
   
 

 
Vacature tandartsassistent | Tandartspraktijk Binnenweg | Binnenweg 40, 3604 AD Maarssen 

Onze praktijk 
Tandartspraktijk Binnenweg is een moderne groepspraktijk met ruim 15 jaar ervaring in de 
tandheelkunde.  Passie voor het vak is onze grootste drijfveer om onze cliënten kwalitatief hoogstaande 
tandheelkundige zorg te bieden. We werken met 8 behandelstoelen en bieden meerdere 
tandheelkundige specialisaties. Wij werken met een enthousiast en professioneel tandheelkundig team. 
Ons team van 30 medewerkers bestaat uit tandartsen, implantologen, mondhygiënisten, preventie-en 
tandartsassistenten, baliemedewerkers, tandtechnici en een praktijkmanager. 
 
Wegens uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een  

Enthousiaste tandartsassistente (16-24 uur per week) 
 
Wie zoeken wij? 
Als gediplomeerd tandartsassistent ben je goed in staat om op een prettige wijze om te gaan met 
patiënten. Tijdens behandelingen assisteer je de tandarts en zorg je ervoor dat de behandelkamers op 
tijd zijn opgeruimd. Je werkt proactief en schakelt makkelijk tussen werkzaamheden, planningen en 
behandelingen. Een goede werksfeer is voor jou belangrijk, je bent een echte teamplayer.    
Herkenbaar? Dan komen we graag in contact met jou!   
 

Je functie 

Je werkt volgens professionele richtlijnen, werkinstructies en protocollen van de praktijk. Je dagelijkse 
werkzaamheden bestaan o.a. uit: 

• Assisteren bij de voorbereiding, uitvoering en de afronding van de patiëntbehandeling 

• Geven van voorlichting en advies  

• Verrichten van omloopwerkzaamheden 

• Verrichten van administratie- en baliewerkzaamheden 
 

Je talenten 

Naast opleiding en ervaring, hechten wij veel waarde aan de juiste attitude en instelling. Je bent 

representatief en hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Je bent flexibel 

en stressbestendig bij het verrichten van werkzaamheden onder tijdsdruk. Natuurlijk ben je integer bij 

de omgang met vertrouwelijke (patiënt)informatie. Verder vragen wij: 
• Mbo-diploma tandartsassistent 
• Minimaal 1 jaar relevante werkervaring 
• 16 – 24 uur per week beschikbaar waaronder woensdag en vrijdag 
• Kennis van relevante wet- en regelgeving en de geldende protocollen, instructies en richtlijnen. 
• Ervaring met Exquise is een pré 
 

Ons aanbod 

• Een veelzijdige en zelfstandige functie binnen een goed georganiseerde en toonaangevende praktijk 

• Uitzicht op een vast dienstverband 

• Je komt te werken in een hecht en collegiaal team  

• Eigen initiatief en meedenken met de praktijk wordt gestimuleerd en gewaardeerd  

• Een vast salaris, onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de KNMT-richtlijnen  

• Het volgen van relevante cursussen en trainingen wordt door ons gestimuleerd 

• Kom gerust met de boot…onze praktijk ligt aan de vecht en heeft een steiger! 
 

Doen?! 
Mail je cv voorzien van een foto en een duidelijke motivatie naar: martha@tpbinnenweg.nl 
Wil je meer weten over de vacature of onze praktijk, neem dan contact op met Lieselotte Palmen 
(praktijkmanager) of Martha de Visser (assistent praktijkmanager) op 0346-284348 of bezoek onze 
website: www.tandartspraktijkbinnenweg.nl. 

http://www.tandartspraktijkbinnenweg.nl/

