.

Tandarts-gnatholoog
De afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Bijzondere Tandheelkunde en
Orthodontie van het Erasmus MC zoekt een derde (bijna) tandarts-gnatholoog

uur per week
Functie-inhoud
Als tandarts-gnatholoog zal je je richten op een unieke patiënten groep met focus op aangeboren aandoeningen,
hoofd-hals oncologie en trauma. Je zal multidisciplinair werken in een team met enthousiaste kaakchirurgen,
gedifferentieerde tandartsen, orthodontisten en mondhygiënisten. Het ondersteunend personeel is toegewijd en
deskundig.

Werkomgeving
De afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Bijzondere Tandheelkunde en Orthodontie van het
Erasmus MC verleent zorg op een breed gebied met focus op schisis, craniofaciale aandoeningen, hoofd-hals
oncologie en traumatologie. Naast zorg, vormen onderwijs, opleiding en onderzoek de andere kerntaken.
De tandartsen die bij Bijzondere Tandheelkunde (BT) werken bieden tandheelkundige zorg aan patiënten die
binnen de genoemde zorggebieden vallen.
Profiel






Je bent (BIG-geregistreerd) tandarts en hebt de differentiatie tot gnatholoog afgerond. Ook collega’s in
de eindfase van de opleiding tot Tandarts-gnatholoog worden nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren
naar deze functie.
Je hebt affiniteit met en een positieve attitude ten opzichte van de te behandelen doelgroep.
Je beschikt over goede contactuele vaardigheden, bent ambitieus en kan uitstekend in multidisciplinair
verband samenwerken.
Tevens ben je bereid te participeren in onderwijs en onderzoek
Bekijk hier onze voorwaarden voor indiensttreding.
Wat bieden wij
Een uitdagende functie binnen het grootste Universitair Medisch Centrum (UMC) van Nederland met
hoge ambities op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek.

Je ontvangt een contract met uitzicht op een vast dienstverband.

Een marktconform maandsalaris.

Uitstekende secundaire voorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering die al in november uitgekeerd
wordt en een persoonlijk reiskostenbudget.

Een pensioenverzekering bij het ABP. Wij nemen circa 2/3 van de maandelijkse bijdrage voor onze
rekening.

Bijzondere voordelen, zoals een fysiotherapeut en een fietsenmaker van de zaak. En er is ook een
sportclub waar je na werktijd aan je conditie kunt werken.

Alle arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Universitair Medische Centra.

Inlichtingen en solliciteren
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met prof.dr. Eppo Wolvius, telefoonnummer 010Versie 1-2020

7034138 of 06-42156285. De reactie verzoeken we voor 18 december a.s. te versturen aan:
e.wolvius@erasmusmc.nl
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