Vacaturenummer: 17-142

Tandarts Gehandicaptenzorg
Per direct
Sector & cluster

Gezondheidscentrum – Cluster Onderzoek & Behandeling

Standplaats

Doorn

Aantal uur per week

8 uur per week ( 10 uur is ook bespreekbaar)

Opleidingsniveau

WO gediplomeerd Tandheelkunde

Salarisindeling

FWG 3.0, inschaling in groep 70

Algemeen
Bartiméus is er voor alle mensen die blind- of slechtziend zijn, zodat zij het leven kunnen leiden dat bij
hen past. Dat is onze ambitie. In Nederland wonen 300.000 mensen met een visuele beperking. Wij
zien het – geïnspireerd door christelijke waarden – als onze maatschappelijke opdracht om er voor hen
allemaal te zijn. We beperken ons dus niet tot de mensen die zich bij ons melden, maar maken kennis
en ervaring beschikbaar voor iedereen. Het maakt daarvoor niet uit of iemand wel of geen cliënt van
ons is.
Wij willen een wezenlijke bijdrage leveren aan een maatschappij waarin iedereen in gelijke mate
aansluiting kan vinden. Daarom bevorderen we de ontmoeting tussen mensen met een visuele
beperking onderling, tussen mensen met een visuele beperking en professionals en tussen
professionals onderling.
In het cluster Onderzoek& Behandeling onderdeel van de sector Wonen, is een functie vacant
gekomen voor tandarts. De cliënten waarmee gewerkt wordt zijn matig tot zeer ernstig verstandelijk
en visueel beperkt. Daarnaast kan er sprake zijn van bijkomende problematiek op het gebied van
psychosociale omstandigheden of psychiatrie.
Tandarts bij Bartiméus
Je verricht tandheelkundig onderzoek, stelt adviezen op, adviseert en werkt aan de behandeling van je
cliënt. Daarbij draag je bij aan praktijkgerichte deskundigheidsbevordering. Je werkt binnen het team
Tandheelkunde met een preventieassistente en een mondhygiënist.
Het cluster Onderzoek& Behandeling bestaat verder uit verschillende medische en paramedische
behandelaars.
Wat heb je hiervoor nodig?
Een afgeronde tandarts opleiding. Gewenste werkervaring van minimaal 2 jaar.
Ervaring in het werken met cliënten met een verstandelijke beperking en een bijzondere of intensieve
zorgvraag heeft onze voorkeur.
Je werkt zelfstandig maar kunt ook goed samenwerken binnen het team.
Je bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen de mondzorg voor mensen met een
beperking (gehandicaptenzorg).
Betrokkenheid is belangrijk in je werk. Je denkt mee over andere manieren van werken en komt met
werkbare initiatieven.
Wij vragen je de christelijke identiteit van Bartiméus in je werk te respecteren.
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Bartiméus biedt jou
Een boeiende functie in een betrokken team. Bartiméus biedt de mogelijkheid jouw kennis en
deskundigheid te verbreden of te verdiepen. Bij indiensttreding wordt een introductietraining
aangeboden over werken met onze visueel beperkte cliënten.
Arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO Gehandicaptenzorg. Het pensioen is ondergebracht bij het
Pensioenfonds Zorg & Welzijn. Salarisindeling vindt plaats volgens FWG 3.0 schaal 70 (max. € 6.153, =
bij 36 uur). Dit is afhankelijk van kennis en ervaring.
Bij indiensttreding wordt standaard gevraagd naar originele diploma’s, BIG-registratie, Verklaring
Omtrent Gedrag en een Referentieverklaring WKKGZ.
En verder
Voor informatie kun je contact opnemen met mevrouw Géke van Brenen, teamleider, telefoon 0343526511.
Solliciteren is uitsluitend mogelijk via www.bartimeus.nl/vacatures tot 13 maart 2017.
(Sollicitaties per email worden niet in behandeling genomen)

