
 
 

 
 
Orthodontieassistente bij Ortho Euregio 
 
Ortho Euregio is sinds 2003 in Enschede gevestigd, in juni 2015 zijn we verhuisd naar 
een compleet nieuwe en modern ingerichte praktijk aan de rand van het centrum.  
In 2015 is er vanwege de regionale uitstraling een filiaal in Hengelo geopend.  
Ortho Euregio werkt volgens het non-extractie principe, dat wil zeggen; wij trekken geen 
tanden of kiezen om ruimtegebrek in de kaken te compenseren. Bij Ortho Euregio 
behandelen we kinderen het liefst vroegtijdig zodat we niet alleen dentale maar ook 
eventuele skeletale correcties kunnen realiseren. 
Bij Ortho Euregio werk je binnen een professioneel team van collega´s en krijg je veel 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Je wordt intern opgeleid en gaat externe 
cursussen volgen om een volwaardig ortho-assistente te worden. We werken volgens de 
professionele richtlijnen, werkinstructies en protocollen.  
 
Taakomschrijving;  

1. Uitvoeren van alle orthodontische behandelingen  
2. Geven van preventieve voorlichting en advies  
3. Assisteren bij de behandeling van patiënten  
4. Verrichten van alle baliewerkzaamheden  
5. Uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden. 
6. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden werkzaamheden  

 
Profiel van de functie;  

• MBO+ werk- en denkniveau, verkregen door opleiding en/of relevante 
werkervaring.  

• Relevante cursus/opleiding (tandartsassistente en/of orthodontie).  
• Kennis van orthodontie en/of ervaring is een pré.  
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid bij het overdragen van 

informatie en bij het verzorgen van correspondentie 
• Integriteit bij de omgang met vertrouwelijke (patiënten)informatie.  

 
Specifieke functie-eisen;  

• Representativiteit.  
• Dienstverlenende en patiëntgerichte instelling.  
• Sociale vaardigheden, zoals tact en empathisch vermogen.  
• Pro-actieve en collegiale werkhouding. 

 
Wij bieden een fulltime baan (32-37,5 uur) binnen een gezellig, maar professioneel 
team. Salariëring is marktconform. Leeftijd vinden wij minder belangrijk, daarentegen 
werkmentaliteit en collegialiteit wel. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Diemont (053- 433 60 55 of 06 
54 98 2008). Bekijk ook onze website www.ortho-euregio.nl 
Sollicitaties met CV en motivatiebrief naar hans@ortho-euregio.nl 
 
 
 


