Tandprothetische Praktijk Strijp opent zijn deuren
voor een zelfstandig werkende tandprotheticus…

Wil jij als beginnend tandprotheticus jouw ondernemerscapaciteiten ontwikkelen binnen een
kleinschalige praktijk waar de beste kwaliteit van zorg en volledige aandacht voor de patiënt
centraal staan?

Functie;
Als zelfstandig werkend tandprotheticus bij de Tandprothetische Praktijk Strijp, werk je
volgens een, voor elke patiënt, persoonlijk afgestemd behandelplan. Dankzij deze individuele
benadering kun jij onze patiënten vanaf het eerste bezoek tot en met de nazorg van de
geleverde volledige prothese, implantaat gedragen prothese, frame prothese of partiële plaat
prothese, verzekeren van een optimaal eindresultaat. Je voert zelfstandig de volledige
prothese-behandeling uit bij de patiënt aan de stoel en je werkt nauw samen met tandartsen
en implantologen. Heldere verwachtingen scheppen, duidelijke afspraken maken en een
integere manier van werken zijn jouw professionele kenmerken.
De eindverantwoordelijkheid voor een effectieve en efficiënte planning en de kwaliteit van
alle werkzaamheden ligt bij jou. Logischerwijs werk je volgens de protocollen en de richtlijnen
van de praktijk en benut je elke kans om jezelf op professioneel vlak te blijven ontwikkelen.
Tandprothetische Praktijk Strijp;
De kracht van TPP Strijp zit in de informele sfeer, de charmes van de arbeiderswijk Strijp en
onze authentieke patiënten. Het team van TPP Strijp en de patiënten zorgen er voor dat het
belang van sociale contactmomenten wordt (h)erkend. Samen stellen wij de kwaliteit van
onze zorgverlening en persoonlijke aandacht voor onze patiënten centraal.
Het huidige team bestaat uit:

Tandtechnicus Elle Hurkmans werkt reeds vier
jaar bij TPP Strijp en zal dit jaar de opleiding
tot tandprotheticus gaan volgen.
Naast haar technische werkzaamheden zorgt
zij voor het overzicht in de praktijk. Elle werkt
gestructureerd en is uitermate secuur in haar
werkzaamheden.
Elle Hurkmans

David Trum

David Trum werkt ruim 11 jaar bij TPP Strijp als
tandtechnicus.
Elke maandag versterkt hij de praktijk op elk vlak van de
tandtechniek. Daarnaast heeft hij twee jaar geleden ook de
opleiding tot Klinisch Tandprotheticus succesvol afgerond.
David heeft oog voor detail en is een geroutineerde en
loyale teamplayer.

Functie-eisen;
- Afgeronde opleiding tandprotheticus te Utrecht.
- Minimaal 2 jaar ervaring in het behandelen van patiënten
- Kennis van en ervaring met kwaliteitssystemen en instrumenten binnen de tandzorg.
- Ervaring met TSE Systeem is een pré
- Fulltime beschikbaar
- Woonachtig in Brabant of binnen een straal van 75km rondom Eindhoven.
Aanbod:
Een aantrekkelijk salaris met provisiemogelijkheden;
De kans om jezelf te ontwikkelen als ondernemer binnen een gerenommeerde praktijk;
Een professioneel team waar collegialiteit en aandacht voor de patiënten centraal staan.

Spreekt de bovenstaande functie je aan, stuur dan jouw CV met een korte motivatie naar
tppstrijp@gmail.com t.a.v. Jamie Simunic. Mocht je meer informatie willen en vragen
hebben, neem gerust contact met ons op via (040)-298 22 28

