VACATURE
KPT-er

Een innoverende stap!

FUNCTIE
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging dan kun je als KPT-er terecht bij ReFrezh. Als KPT-er behandel
je de patiënt voor het aanmeten en het plaatsen van protheses onder de verlengde arm constructie bij
de tandarts in de praktijk. Dit met de laatste innovaties en digitale producten, zoals de AvaDent
prothese welke in een volledig digitale workﬂow wordt vervaardigd (zie www.avadent.com voor meer
informatie). In je eigen lease-auto bezoek je de tandartsen in jouw regio. Je gaat langs met een
ReFrezh-koffer vol techniek, waaronder een intra-orale scanner om behandelingen uit te voeren.
WERKZAAMHEDEN
•
Aanmeten prothese (intra-orale scans, afdrukken en beetregistratie).
•
Online orders invoeren.
•
Directe communicatie met de productie.
•
Plaatsen van de prothese bij de patiënt.
•
Communicatie met de tandarts onder de verlengde arm constructie.
•
Nazorg.
PROFIEL
•
Afgeronde opleiding, of meerdere jaren ervaring als KPT-er.
•
Goede communicatieve vaardigheden met zowel patiënt als tandarts.
•
Minimaal 2 jaar relevante werkervaring.
•
Bij voorkeur fulltime, maar parttime voor 4 dagen in de week is mogelijk.
•
Zelfstandig kunnen werken binnen je eigen regio in Nederland.
•
Goede computervaardigheid.
•
In bezit van geldig auto rijbewijs.
WAT BIEDEN WIJ?
Een uitdagende functie bij een groeiend bedrijf dat continu in ontwikkeling is.
Daarnaast bieden we een leaseauto, een goede pensioenregeling, 24 vrije dagen per jaar bij een
fulltime dienstverband en een salaris die past bij jouw ervaring en talenten.
HET BEDRIJF
ReFrezh is een handelsnaam van Global Dental Science Europe BV (GDS) is een jong en modern
internationaal bedrijf dat een uniek product in de markt heeft gezet. Wij vervaardigen gebitsprotheses
op een digitale wijze en wij zijn marktleider met deze technologie. Binnen een team van enthousiaste
medewerkers kennen wij een informele werkomgeving.
INTERESSE IN DEZE FUNCTIE?
Wij ontvangen dan graag je sollicitatiebrief samen met je CV ter attentie van mevr. M van Laerhoven.
Je kunt solliciteren via info@refrezh.com.

