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TELEFOON

06-81159877

E-MAIL

email@voorbeeld.com

GEBOORTEPLAATS

Haarlem

NATIONALITEIT

Nederlandse

VAARDIGHEDEN

Communicatief sterk, beleefd, 

open, vriendelijk, xeVibel, 

ondersteunend

HOBBY'S

goetbal, darten, zoede 

zesprekken en leLen

SOCIAL

ëinkedin

PROFIEL

Als tandartsassistent ondersteun ik de tandarts Loveel mozelijk, ook 

adviseer ik onLe patiwnten over hun tanden en probeer ik altijd proactief 

mijn Rerk te doen.

"Samenwerken met Bob is heel j,nd hi, weet wat hi, goetd genkt praap 

mee en stelt ëatiunten makkeli,k oë h-n pemak" N Hatas,ad tangarts

WERKERVARING

Tandartsassistent, Praktijk de Hoektand Fotterdam

—eb 2017 O Heden

Als tandartsassistent ondersteun ik de tandarts aan de stoel. Pok voer 

ik Lelf handelinzen uit, Loals poetsinstructies, xuoride en PG':s maken. 

Pverize RerkLaamheden•

J Afspraken plannen met patiwnten

J Azendabeheer

J Gatiwnten ontvanzen

J Behandelkamer klaarLetten en schoonmaken

J Assisteren bij implantolozische behandelinzen

J Sterilisatie RerkLaamheden

cet mooiste zomëliment gat ik heb pekrepen is gat ëatiunten vizh snel 

oë h-n pemak oelen goor mi,

Tandartsassistent, Praktijk Van Gouwen Utrecht

Nov 2015 O —eb 2017

Als tandartsassistent ondersteunde ik verschillende tandartsen aan de 

stoel. Pok assisteerde ik bij implantolozische behandelinzen en zaf ik 

voorlichtinz en advies aan patiwnten. gerder Risselde ik het balieRerk, 

azendabeheer en afspraken plannen af met colleza:s.

OPLEIDING

http://linkedin/MelissadeLaat


Opleiding Tandartsassistent, ROC Midden 

Nederland

Sep 2012 O yun 2015

'eleerd hoe ik de tandarts ondersteun, Relke verschillende 

zereedschappen er Lijn en hoe ik deLe klaarlez en steriel maak. Pok heb 

ik veel zeleerd over patiwntzerichtheid, patiwnt op Lijn zemak stellen en 

instructies zeven over mondhWziwne.

Mavo diploma, De Hoekse Berg Moerden

Sep 2008 O yun 2012

STAGES

Stage tandartsassistent, Praktijk van 

Gouwen

Utrecht

Sep 2014 O yun 2015

Tijdens deLe staze heb ik Lelfstandiz zeRerkt als tandartsassistent•

J Advies zeven aan patiwnten

J Pndersteunen aan de stoel

J Afspraken inzepland

J Gatiwnten ontvanzen

CURSUSSEN

Preventieassistente, Praktijk de Hoektand

Sep 2018 O Pkt 2018

Samenwerken met patiënten, UMC Utrecht

ei 2017 O ei 2017


