
 
WIJ ZOEKEN:  

Tandarts angstbegeleiding m/v 
- minimaal 16 uur per week - 

 
IEMAND DIE: 

• De differentiatie opleiding tandarts angstbegeleiding heeft afgerond en het leuk vindt om 
tandartsen angstbegeleiding op te leiden binnen ons CBT, of; 

• Minimaal een jaar in een algemene praktijk ervaring heeft opgedaan als tandarts en de intentie 
heeft om de opleiding tandarts angstbegeleiding te gaan volgen; 

• Past binnen ons multidisciplinaire team van tandartsen en gericht is op samenwerking en 
opleiding; 

• Affiniteit heeft met onze patiënten populatie en multidisciplinair kan werken. 

 
WIJ ZIJN: 

• een groot centrum voor bijzondere tandheelkunde (60 werknemers, waarvan 20 zelfstandige 
professionals) dat tweede- en derdelijns tandheelkundige zorg verleent aan specifieke 
doelgroepen, zoals angstige patiënten en patiënten met een geestelijke en/of lichamelijke 
beperking; 

• een centrum waar onze gedreven collega’s met passie hun vak uitoefenen; 

• Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Rijnmond B.V., gevestigd te Rotterdam; 

• een prachtige organisatie om voor te werken, kijk maar op: www.cbtrijnmond.nl. 
 
JIJ BRENGT: 

• Ervaring als tandarts angstbegeleiding met bijbehorende differentiatie opleiding, of; 

• Minimaal een jaar in een algemene praktijk ervaring heeft opgedaan als tandarts en de intentie 
heeft om de opleiding tandarts angstbegeleiding te gaan volgen; 

• uitstekende communicatieve vaardigheden om te functioneren in een multidisciplinair team. 
 

WIJ BIEDEN: 

• samenwerking met een enorm gedreven team van collega’s; 

• een loondienstverband (CAO ziekenhuizen) of samenwerking via een overeenkomst van 
opdracht; 

• mogelijkheid om de opleiding tandarts angstbegeleiding te volgen via een studieovereenkomst 
waarin de kosten voor de opleiding door ons CBT worden vergoed. 
 

WIL JIJ? 

• Dan willen we graag vrijblijvend met je in gesprek. Laten we gauw contact opnemen! 

• Wil je meer informatie over de functie of wil je solliciteren dan kun je contact opnemen met Sandra 
Verschoof (bestuurder) via s.verschoof@cbtrijnmond.nl of 010-7039700.  

 
 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt begrepen, maar niet op prijs gesteld. 

 

http://www.cbtrijnmond.nl/
mailto:s.verschoof@cbtrijnmond.nl

