
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

       Kroon- en brugwerk specialist m/v 
Part-time / Full-time 

 

Mondzorg Molenbeecke 

Mondzorggroep Molenbeecke is van een origine een familiebedrijf 

dat  bestaat uit meerdere mondzorgpraktijken die samen hun kwaliteiten 

gebundeld hebben. Iedere praktijk is volledig afgestemd op de 
hedendaagse vraag naar tandheelkundige zorg. In onze praktijken kunt u 
terecht voor alles op het gebied van mondzorg. Voor de reguliere en 

regelmatige tandzorg, maar ook voor orthodontie, implantaten en 
cosmetische behandelingen. Onze tandprothetische praktijk is onderdeel 
van de Mondzorg Molenbeecke groep. Op dit moment zijn wij op zoek naar 

een medewerker kroon- en brugwerk.  

 

Kroon- en brugwerk afdeling -  moderne computertechniek 

Op onze kroon en brugwerkafdeling worden kronen en bruggen handmatig 
en met grote precisie door onze tandtechnici vervaardigd. Daarnaast 

maken wij gebruik van moderne computertechnieken en het digitaal 
ontwerpen.  
 

Functieprofiel 

Als medewerker Kroon en brugwerk ben je zelfstandig verantwoordelijk 

voor het hoogwaardig vervaardigen van kroon en brugwerk werkstukken. 

Een kroon en brugwerk technieker levert direct werkstukken af aan 

behandelaren.  

• Je hebt een afgeronde opleiding IVT/DHTA MBO 
• Je hebt passie voor tandtechniek; 
• Je hebt technisch inzicht, houdt ervan om precies en accuraat te 

werken en je weet van aanpakken  
• Het is een pré dat je graag met computers werkt en ervaring / 

affiniteit hebt met digitaal ontwerpen (CadCam); 



• Je bent geïnteresseerd en gemotiveerd om mee te gaan in de 

digitale ontwikkeling op tandtechnisch gebied en daar jouw kennis 
en kunde toe te voegen! 

• Je hebt oog voor detail en wilt ontwerpen leveren van zeer goede 

kwaliteit; 
• Je bent gemotiveerd, enthousiast, leergierig, representatief en 

flexibel; 

• Je kan zowel zelfstandig als in een team werken 

 

Wij bieden 

• Een marktconform salaris; 
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

• Mogelijkheid om nog veel te leren, jezelf te ontwikkelen en te 
groeien in de wereld van de moderne tandtechniek 

• Gezellige werkomgeving binnen een leuk en enthousiast team en 

een informele werksfeer; 
• Een prettige werkomgeving en een uitdagende functie. Je maakt 

deel uit van een enthousiast team binnen een innovatieve en 

dynamische organisatie. 

• Beloning en arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor de 
Tandtechniek. 

• Eventuele doorgroei mogelijkheden zijn altijd bespreekbaar. 
 

 

Enthousiast? 

Zoek je een leuke baan in een enthousiast en gezellig team? Stuur dan je 

CV en motivatie naar thea.ophelders@molenbeecke.nl 

 
 
 
 
 
 
 


