Door het aangekondigde vertrek van één van onze röntgentechnici zijn wij op
zoek naar een enthousiaste collega.

RÖNTGENTECHNICUS
SERVICEMONTEUR
Werken bij All Dent is werken met een uitdaging. Het leveren van de hoogst
mogelijke kwaliteit, maar ook integriteit, een goede werksfeer en ple
zier in het
werk heeft bij ons prioriteit. Met de focus op kwaliteit en een sterke techni
sche
dienst heeft het bedrijf in de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen.

Wat ga je doen
Je gaat je vooral bezighouden met het plaatsen, in bedrijf stellen en
onderhouden van röntgenapparatuur bij tandartsen, orthodontis ten en in
ziekenhuizen. Na een gedegen inwerkperiode onder toezicht van een med
isch
technicus ga je zelfstandig o.a. röntgenapparatuur installeren en o
nderhouden
en kwaliteitsmetingen uitvoeren aan röntgentoestellen.
Naast de speciﬁeke taken van de röntgentechnicus zal je zeker in het begin
ook kennis maken met diverse tandheelkundige apparaten. Het betreft e
en
doorgroeifunctie op MBO++/HBO -niveau met veel verantwoordelijkheid.

Wat heb je in huis
• J e be s c hi k t ove r goe de I C T- k e nni s e n vi ndt he t l e uk om de a pparatuur met
behulp van een computer in te stellen;
• J e be nt be r e i d tot he t vol ge n va n e e n opl e i di ng voor T M S - M T ( Toe z i c hthoudend
Medewerker Stralingsbescherming Medische Toepassingen);
• J e we r k t z e e r ge s tr uc tur e e r d, je de nk t i n opl os s i nge n , waarbij je zowel in
teamverband als zelfstandig goed kan functioneren;

Wat bieden wij jou
Een leuke afwisselende baan waarbij eigen initiatief erg gewaardeer
d wordt.
Uiteraard bieden wij goede primaire en secundaire arbeidsv
oorwaarden,
waaronder een goed marktconform salaris, auto van de zaak en opleidings
- en
scholingsmogelijkheden tot TMS-MT-er.

Hoe kan je solliciteren
Ben je enthousiast geworden en wil je graag werken voor ons mooie bedrijf,
kies dan voor de sollicitatiebutton of mail je motivatiebri ef met C.V. naar ons via
e-mail: sollicitatie @ alldent.nl
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