
 
 
Fulltime orthodontie assistente bij Bonoort 
Orthodontistenpraktijk? Iets voor jou? 
 

 
 
Heb jij je MBO opleiding succesvol afgerond en/of ben je op zoek naar een  
uitdaging om aan de slag te gaan in de mondzorg?  
Solliciteer nu en wordt fulltime orthodontie assistente.  
 

Wie zijn wij: 

Bonoort orthodontistenpraktijk is bijna 18 jaar een gerenommeerde praktijk in 
Wageningen. De praktijk is ingericht met de modernste apparatuur om zo de 
komende jaren te voldoen aan alle hygiëne- en kwaliteitseisen. Ons team 
bestaat uit één orthodontist , 5 assistentes en 3 baliemedewerksters. De 
kleinschaligheid van de praktijk zorgt ervoor dat het team goed op elkaar is 
ingespeeld. Binnen de praktijk staat kwaliteit en de tevredenheid van onze 
patiënten centraal. 

Wat ga je doen? 

Het overgrote gedeelte van je werkzaamheden zullen bestaan uit het 
zelfstandig behandelen van patiënten in de stoel. Je maakt patiëntfoto’s, 
mondfoto’s, gaat voorraden aanvullen en zorgen voor algehele hygiëne voor de 
praktijk, helpt bij controles en plaatsen van beugels, geeft uitleg, doet 
preventiewerk, etc. Ook is het administratief verwerken van gegevens 
essentieel. Doordat er met patiëntengegevens wordt gewerkt is het van 
belang dat hier zorgvuldig en vertrouwelijk mee om wordt gegaan. Als 
orthodontie assistente lever je aan elke patiënt de juiste zorg en aandacht. 

Maar ik heb nog geen ervaring met orthodontie? 
Dat maakt helemaal niet uit! Je krijgt professionele begeleiding van de 
orthodontist en je collega’s. Dat neemt ca. 2 jaar in beslag. Het enige wat echt 
van belang is dat je wil leren en een passie hebt voor de mondzorg.     

Waar moet ik nog meer rekening mee houden? 
Patiënten komen vanaf 08.10 uur. Je zorgt er dus voor dat je om 08.00 uur 
omgekleed aanwezig bent op het werk. Om 17.00 uur zit de werkdag erop. Op 
woensdag ben je vrij.  

 

 



Wat wij bieden 

• Arbeidsvoorwaarden volgens de KNMT richtlijnen 
• Een baan voor 24-36 uur, werkdagen zijn ma, di, do en vrijdag; 
• Een job van toegevoegde waarde waar je met patiënten werkt; 
• Een baan waar je geen werkervaring voor nodig hebt, alleen een 

afgeronde opleiding en veel motivatie. Ook met werkervaring is er veel 
te leren. 

• Professionele begeleiding om bevoegd behandelingen (volgens de wet 
BIG) te verrichten, in opdracht van de orthodontist. 

Wat wij vragen: 

• Erkend diploma beroepsopleiding tandartsassistente of 
ervaringscertificaat (EVC procedure) 

• Je bent nauwkeurig en kunt binnen afgesproken tijden werken; 
• Je bent leergierig en je stelt vragen als je iets niet begrijpt; 
• Je pakt dingen op en wacht niet af.  

Solliciteren 

Ben je enthousiast geworden en lijkt het jouw leuk om ons team te komen 
versterken? Stuur je sollicitatiebrief met cv en een motivatie naar 
info@bonoort-orthodontist.nl. Wil je een dag meekijken in de praktijk? Stuur 
dan ook een bericht naar info@bonoort-orthodontist.nl.   
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