
 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

           Allround medewerker / Front office  

  
          parttime  
 

 
Mondzorg Molenbeecke 
 

• Mondzorg Molenbeecke is van origine een familiebedrijf dat  bestaat uit 

meerdere mondzorgpraktijken die samen hun kwaliteiten gebundeld 
hebben. In onze praktijken kunnen patiënten terecht voor alles op het 
gebied van mondzorg. Zij kunnen terecht voor de reguliere en regelmatige 

mondzorg, maar ook voor orthodontie, implantaten en cosmetische 
behandelingen. Iedere praktijk is volledig afgestemd op de hedendaagse 
vraag naar tandheelkundige zorg.    

 
Front office 
 

• De functie bestaat hoofdzakelijk uit front office werkzaamheden.  
De front office is het hart van de praktijk. Hier vindt o.a. het verwelkomen 
van de patiënten plaats, het aannemen van de telefoon, het inplannen van 

nieuwe afspraken, het bijsturen van de planning en wordt er gezorgd dat 
het uiterlijk van de praktijk ten alle tijden netjes is. Daarnaast zijn er 
incidenteel ondersteunende back office werkzaamheden.  

   



 

Functieprofiel 
 
• Wij zijn op zoek naar een medewerk(st)er (m/v) front office voor in onze 

praktijk in Leudal. Het betreft een functie voor minimaal 32u tot full- time. 

Op het moment bestaat deze vacature uit een waarneming door ziekte met kans op 

een vaste aanstelling in de toekomst.  

De bemanning van de front office is een veelomvattende functie. Wij zijn 
op zoek naar een enthousiaste duizendpoot die weet van aanpakken en het 
een uitdaging vindt om veel verantwoordelijkheid te hebben. Je helpt 

mensen graag, beschikt over empathisch vermogen en je staat sterk in je 
schoenen. Wanneer veel contactmomenten samen komen, kan jij nog 
steeds een warme glimlach neerzetten en de rust bewaren. Plannen vindt 

jij een uitdaging. De functie vereist veel betrokkenheid. Werkervaring in 
een aanverwante functie is een pré.  
 

 
Teamplaying  

We doen het samen. Zowel met de patiënt als onderling werken we 

samen. Hierbij verwachten we een pro actieve en flexibele houding. Dit 
gaat gepaard met een gezonde dosis positiviteit.  

Toewijding  

We gaan altijd voor het extra stapje, met een glimlach. We zitten niet 
graag stil. Aandacht en nauwkeurigheid zijn hieraan verbonden.  

Kennis  

We vinden het belangrijk om onze kennis en vaardigheden van de 
mondzorg up to date te houden en zoeken collega’s die leergierig zijn. Een 

mate van zelfstandig werken hoort hier ook bij. Kennis van Exquise is een 
pré. 

Gezondheid  

We bieden pro actieve voorlichting aan en hechten veel waarde aan 
werken volgens protocol.  

Gastvrijheid  

Last but not least; gastvrijheid, een belangrijke term binnen het bedrijf. 
Onze patiënten staan altijd op de eerste plaats en we zijn erop gericht om 
de wensen van onze patiënten zo veel mogelijk te realiseren. Persoonlijke 

aandacht is key.  
 



 

 

Wij zoeken een persoon met de volgende eigenschappen: 
 

•  MBO niveau  

•  Hoog verantwoordelijkheidsgevoel 

•   People person 

•  Open karakter 

•   Betrokken en groot empathisch vermogen 

•   Representatief uiterlijk 

•   Planmatig inzicht  

•   Organisator 

•   Leergierig en hands-on 

•   Achtergrond in de zorg / affiniteit met tandheelkunde is een pré 

•  Betrokken en groot empathisch vermogen 

•  Flexibel 

•  Kwaliteit hoog in het vaandel 

•  Collegiaal 

•  Communicatief zeer vaardig    

•  Accuraat 

•   Affiniteit met tandheelkunde en bereid hier meer over te leren 

•   Je krijgt energie wanneer het je lukt om puzzelstukjes in elkaar te 
passen 

 

 
Wij bieden: 
 

• Een prettige werkomgeving en een uitdagende functie. Je maakt deel uit 
van een enthousiast en gezellig team binnen een innovatieve en 
dynamische organisatie. Beloning en arbeidsvoorwaarden conform de 

KNMT.  
  
 

Enthousiast? 
 
• Stuur dan een motivatiebrief inclusief Curriculum Vitae naar het volgende  

email-adres: thea.ophelders@molenbeecke.nl. Naar aanleiding hiervan 
nemen wij contact met je op.  
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 


