Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Bijzondere Tandheelkunde en Orthodontie heeft een vacature voor een

tandarts in opleiding tot tandarts Maxillo-Faciale
Prothetiek (MFP) 0,6 Fte uur per week
Functie-inhoud De tandarts-in-opleiding tot MFP zal een opleiding krijgen in het brede palet van de maxillofaciale
prothetiek. De opleiding vindt grotendeels plaats op de gezamenlijke afdeling Mondziekten, Kaak- en
Aangezichtschirurgie, Bijzondere Tandheelkunde en Orthodontie van het Erasmus MC , maar deels ook bij CBT
Rijnmond. CBT Rijnmond is op het terrein van het Erasmus MC gehuisvest. Het opleidingsplan van NVGTP is
leidend voor het vormgeven van de opleiding. Het individueel opleidingsplan wordt bij aanvang gezamenlijk
vastgesteld door collega José van Elswijk (Erasmus MC) en Mathijs Riechelmann (CBT Rijnmond) en de
geselecteerde kandidaat. Met de kandidaat wordt een overeenkomst aangegaan om zich na de opleiding minimaal 3
jaar voor 0,6fte te verbinden als tandarts MFP aan de afdeling MKA-BT-O van het Erasmus MC.
Werkomgeving Een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. Daarvoor staat het
Erasmus MC. Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen. In onderzoek, onderwijs en zorg. Bij ons
werken denkers die doen. Gedreven aanpakkers die met veel verstand van zaken werken aan het verbeteren en
vernieuwen van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen.
De afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Bijzondere Tandheelkunde (BT) en Orthodontie van het
Erasmus MC richt zich in de zorg op patiënten met schisis en craniofaciale afwijkingen, Hoofd/Hals-oncologie en
traumatologie. Naast zorg, wordt onderwijs, opleiding en onderzoek vorm gegeven. De BT van het Erasmus MC
bestaat uit tandartsen-mfp en tandartsen-gnatholoog. De tandartsen verlenen de bijkomende tandheelkundige zorg.
Het Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) Rijnmond verleent tandheelkundige hulp aan kinderen en
volwassenen voor wie het moeilijk of zelfs onmogelijk is een tandheelkundige behandeling te ondergaan bij de
huistandarts. CBT Rijnmond kent de volgende aandachtsgebieden: gehandicaptenzorg, angstbegeleiding,
pedodontologie en maxillofaciale prothetiek. Bij deze aandachtsgebieden zijn tevens tandartsen-in-opleiding
werkzaam. Er is verder veelvuldig multidisciplinair overleg. Profiel U bent (BIG-geregistreerde) tandarts en heeft
tenminste een jaar fulltime, of tenminste 0,3 fulltime equivalenten (fte)
gedurende twee jaar (of tenminste 0,2 fte gedurende drie jaar) in een algemene praktijk de tandheelkunde in volle
omvang uitgeoefend. Ervaring met betrekking tot restauratieve- en prothetische tandheelkunde en implantologie
strekt tot aanbeveling. Het niveau van deze aanwezige kennis en vaardigheden na de opleiding tot tandarts moet de
cursist kunnen staven met certificaten van gevolgde PAOT cursussen, bewijzen van deelname aan congressen en/of
symposia dan wel met gedocumenteerde casussen van behandelde patiënten.
Vanzelfsprekend wordt van de cursist een aantoonbare affiniteit met, c.q. een positieve houding ten opzichte van het
behandelen van bijzondere zorggroepen, verwacht. Daarnaast heeft u affiniteit met intensieve zorg rond de
bijzondere zorggroepen (waaronder de hoofd/Hals oncologie). U beschikt over goede contactuele vaardigheden. U
bent ambitieus en kan uitstekend in multidisciplinair verband werken. U bent bereid te participeren in onderwijs en
onderzoek. Het strekt tot aanbeveling wanneer de cursist zich al tijdens zijn tandartsopleiding, bijvoorbeeld door
middel van het volgen van keuzevakken of het schrijven van een scriptie, in de MFP heeft verdiept of dat hij
voorafgaand aan de opleiding een periode werkzaam is geweest in de MFP of als tandarts verbonden is geweest aan
een CBT. Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de
aanstelling. Wat bieden wij Vermeld hier eventuele aanvullende informatie m.b.t. arbeidsvoorwaarden Het bruto
maandsalaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 5.592,- (schaal 12 ) bij een volledige
werkweek van 36 uur. Daarnaast bieden wij onder andere een eindejaarsuitkering van 8,3%, een individueel
reiskostenbudget, studiemogelijkheden en persoonlijk budget voor ontwikkeling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform
de CAO Universitair Medische Centra (UMC). Inlichtingen Voor meer informatie over deze functie kun(t) je contact
opnemen met Prof.dr. Eppo Wolvius, kaakchirurg, telefoon: 010-7034138 of e-mail: e.wolvius@erasmusmc.nl.
Indien meerdere contactpersonen voor informatie over de functie: Jose van Elswijk, tandarts MFP, e-mail:
j.vanelswijk@erasmusmc.nl. Solliciteren U kun(t) solliciteren door gebruik te maken van de sollicitatiebutton op de
website. (sollicitaties worden via een online sollicitatieformulier ontvangen en doorgestuurd door Recruitment naar de
vacaturehouder)

