Gezocht!
Assistent(e) omloop en sterilisatie
* Geen ervaring binnen de tandheelkunde vereist
Functie omschrijving:
In onze hypermoderne praktijk hebben wij plek voor een Omloop en sterilisatie assistent(e)).

De assistent(e) omloop en sterilisatie is belast met het reinigen en desinfecteren van gebruikte
materialen en instrumenten.
Ook zorgt de assistent(e) ervoor dat gebruikte materialen worden opgehaald en dat
behandelkamers worden voorzien van schoon materiaal. De assistent(e) omloop en sterilisatie werkt
volgens professionele richtlijnen, werkinstructies en protocollen van de organisatie.
Doel van de functie is het reinigen en desinfecteren van gebruikte materialen en instrumenten en het
opruimen en klaarzetten van de behandelkamers.
In onze praktijk staat de patiënt centraal en zijn de behandelingen zeer divers en vooruitstrevend.

Taken
•

Verrichten van omloopwerkzaamheden • Maakt de behandelkamer, materialen en
instrumenten gereed voor de behandeling. • Zorgt voor voldoende en juiste trays in de
behandelkamer. • Reinigt en desinfecteert de behandelkamer en verontreinigde
oppervlakken volgens geldende protocollen, richtlijnen en werkinstructies. • Brengt
gebruikte materialen en instrumenten weg voor reiniging. Resultaat: De behandelkamer is
hygiënisch gereed voor behandeling. Materialen en instrumenten liggen klaar voor de
behandelaar.

•

Verrichten van sterilisatiewerkzaamheden • Reinigt en desinfecteert gebruikte materialen en
instrumenten volgens geldende protocollen, richtlijnen en werkinstructies. • Maakt trays
klaar. • Zorgt ervoor dat gereinigde materialen en instrumenten worden opgeruimd.
Resultaat: Materialen en instrumenten zijn veilig en hygiënisch gereinigd en opgeruimd.

•

Uitvoeren van organisatie- en professie gebonden werkzaamheden • Stemt werkzaamheden
af met collega’s en de werkgever. Signaleert organisatorische en procesmatige knelpunten. •
Neemt deel aan werkoverleg. Resultaat: Werkzaamheden zijn afgestemd met betrokkenen
en er is op professionele wijze deelgenomen aan relevante overleggen.
Functie eisen:

•
•
•
•

Vrolijk!
Dienstverlenende instelling.
Accuratesse bij het reinigen en desinfecteren van materialen en instrumenten.
Integriteit bij de omgang met vertrouwelijke (patiënten)informatie
Minimaal 32 uur per week
Geen 9.00-17.00 mentaliteit
Salaris: conform CAO
Stuur jouw motivatie en CV ( met foto)

Voor vragen over de vacature kunt u bellen met onze praktijk manager Liesbeth Winter, bereikbaar op
nummer 020-2260032 of 06-28344461
Check onze website voor een indruk van onze praktijk:
www.tandartspraktijkrembrandt.nl

