
 
VACATURE ORTHODONTIST 
Orthodontistenpraktijk Boxmeer – Boxmeer 
 
Orthodontistenpraktijk Boxmeer is op zoek naar een enthousiaste orthodontist. 
U komt te werken in onze moderne praktijk (een maatschap van 2 orthodontisten) en gaat 
samenwerken met een leuk en goed op elkaar ingespeeld team van ongeveer 25 gemotiveerde 
medewerkers. We zijn een ambitieuze, prima georganiseerde maar ook informele praktijk waarbij 
kwaliteit zeer hoog in het vaandel staat. Wij behandelen kinderen, volwassenen maar ook patiënten 
die extra zorg nodig hebben. 
Er is een samenwerkingsverband met kaakchirurgen waarmee we kunnen voorzien in 
combispreekuren en multidisciplinair advies. Tevens is het mogelijk om kleine orthodontisch 
gerelateerde kaakchirurgische zorg bij ons in huis te ontvangen.  
Op onze website www.boxbeugel.nl/ kunt u verder een goede indruk krijgen van onze praktijk. 
 
U beschikt over: 
 een opleiding Tandheelkunde, aangevuld met een afgeronde specialisatie Orthodontie;  
 een geldige BIG registratie of equivalent uit de EU/EER;  
 een geldige registratie als orthodontist specialist;  
 goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands; 
 een proactieve en een resultaatgerichte instelling. 
We zien graag dat u zelfstandig, klantgericht, stressbestendig en positief ingesteld bent en u bent 
bereid om langere tijd deel uit te maken van ons team. 
 
Wij bieden: 

 u werkt op ZZP basis en krijgt een marktconform honorarium; 

 de werkdagen en uren zijn in overleg af te stemmen; 

 een goed geoutilleerde praktijk met 12 behandelunits verdeeld over een kleine zaal en separate 
kamers; 

 aanvankelijk gaat het om 2 dagen per week, na 1 of 2 jaar kan dit uitgebreid worden naar meer 
dagen per week. 

 
Belangstelling? 
Wilt u werken in een uitdagende werkomgeving te midden van ons professionele team dan nodigen 
wij u graag uit voor een gesprek. 
Stuur uw motivatiebrief met CV naar om@boxbeugel.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met 
Christine Vernooij op maandag, donderdag en vrijdag, telefoonnummer 0485-520949 of per mail 
eveneens naar om@boxbeugel.nl. 
 

https://www.boxbeugel.nl/
mailto:om@boxbeugel.nl
mailto:om@boxbeugel.nl

