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Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde (SBT) behandelt patiënten bij wie om medische, 
tandheelkundige of psychologische redenen een speciale behandeling vereist is. 

 
In ons assistententeam zijn er door groei van onze organisatie vacatures ontstaan: 

 
Tandartsassistente 16-24 uur 

Amsterdam, Haarlem, Hoofddorp 

 
Als assistent werk je nauw samen met onze tandartsen binnen onze kliniek. Je ondersteunt de 
tandarts bij de voorbereiding, uitvoering en afronding van de patiënten-behandeling. Je werkt 
volgens richtlijnen, werkinstructies en protocollen van de organisatie en bent gewend om je 
werkzaamheden uit te voeren in complexe situaties, zo nodig op een andere locatie. Je hebt 
belangstelling voor het werken met en het behandelen van de bijzondere zorggroepen in de 
bijzondere tandheelkunde. 

 
Kandidaat profiel 

 Behaalde mbo-opleiding tandartsassistent of gelijkwaardig, aangevuld met vakgerichte 
cursussen; 

 Relevante werkervaring; 

 Je bent tactisch en empathisch, met een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; 

 Je bent flexibel en stressbestendig en kunt goed schakelen tussen werkzaamheden 
en ad hoc inspelen op wijzigingen in planningen; 

 Je bent pro-actief, leert snel, neemt initiatief; 

 Verantwoordelijkheidsgevoel, je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit; 

 Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken. 
 

Wat kun je van ons verwachten 
 Een dienstverband van minimaal 16-24 uur; 
 Een uitdagende werkomgeving en het werken met bijzondere patiëntengroepen; 
 Mogelijkheden om opleidingen /cursussen te volgen; 

 Goede arbeidsvoorwaarden met een marktconform salaris. 
 

Wie zijn wij 
Bij SBT werken gespecialiseerde tandartsen die na hun tandartsopleiding een extra opleiding 
hebben gevolgd voor de behandeling van specifieke problemen of bijzondere 
patiëntengroepen. 

 
SBT heeft de volgende differentiaties in huis: 

 tandarts angstbegeleiding 

 tandarts gehandicaptenzorg 

 kindertandarts 

 tandarts Temporo-Mandibulaire Disfunctie (TMD) 

 tandarts Maxillo-Faciale Prothetiek (MFP) en moeilijke prothesen 

 tandarts gerodontologie (ouderen) 
 

Behalve tandartsen en hun assistenten, zijn anesthesiologen, anesthesie-medewerkers, 
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psychologen, een orthopedagoog, een fysiotherapeut, een tandtechnicus, mondhygiënisten en 
preventie-assistenten bij SBT werkzaam. 

 
Jouw sollicitatie: 
Ben je enthousiast geworden en krijg jij er energie van om elke bijzondere patiëntgroep van SBT 
een warm welkom en de beste service te geven? Kies dan voor een carrière als tandartsassistente 
bij SBT en stuur je motivatie en CV naar ons per toe. Dat kan via e-mail 
Personeelszaken@sbt.acta.nl t.a.v. Natasja Dijkmans. Voor meer informatie over deze functie 
kun je telefonisch contact opnemen met Sandra Stijl, manager bedrijfsvoering a.i.,  
telefoon 06-38170756. 
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