
Mark Stahl
Tandartsassistent

Informatie

Adres

Stationsstraat 53, Utrecht, 

2434 AB

Telefoon

06-81159877

E-mail

email@voorbeeld.com

Geboorteplaats

Haarlem

Nationaliteit

Nederlandse

Vaardigheden

Communicatief sterk, beleefd, 
open, vriendelijk, xeyibel, 
ondersteunend

Hobb'zs

Voetbal, darten, goede 

gesprekken en leLen

Social

Pinkedin

ërowel

Als tandartsassistent ondersteun ik de tandarts Loveel mogelijk, ook adviseer ik onLe 

patiWnten over hun tanden en probeer ik altijd proactief mijn Ferk 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

—erkervaring

Tandartsassistent, ëraktijk de Hoektand

Reb 2017 O Heden :otterdam

Als tandartsassistent ondersteun ik de tandarts aan de stoel. •ok voer ik Lelf handelingen 

uit, Loals poetsinstructies, xuoride en •ëGzs maken. •verige FerkLaamhedenJ

D Afspraken plannen met patiWnten

D Agendabeheer

D ëatiWnten ontvangen

D Behandelkamer klaarLetten en schoonmaken

D Assisteren bij implantologische behandelingen

D Sterilisatie FerkLaamheden

cet mooiste zomëliment gat ik heb pekrepen is gat ëatiunten vizh snel oë h-n pemak oelen goor 

mi,

Tandartsassistent, ëraktijk Van GouFen

Nov 2015 O Reb 2017 Utrecht

Als tandartsassistent ondersteunde ik verschillende tandartsen aan de stoel. •ok 

assisteerde ik bij implantologische behandelingen en gaf ik voorlichting en advies aan 

patiWnten. Verder Fisselde ik het balieFerk, agendabeheer en afspraken plannen af met 

collegazs.

•pleiding

:•C Midden Nederland, •pleiding Tandartsassistent

Sep 2012 O un 2015

Geleerd hoe ik de tandarts ondersteun, Felke verschillende gereedschappen er Lijn en hoe 

ik deLe klaarleg en steriel maak. •ok heb ik veel geleerd over patiWntgerichtheid, patiWnt op 

Lijn gemak stellen en instructies geven over mondh'giWne.

e Hoekse Berg, Mavo diploma

Sep 2008 O un 2012 —oerden

http://linkedin/MelissadeLaat


Stages

Stage tandartsassistent, ëraktijk van GouFen

Sep 2014 O un 2015 Utrecht

Tijdens deLe stage heb ik Lelfstandig geFerkt als tandartsassistentJ

D Advies geven aan patiWnten

D •ndersteunen aan de stoel

D Afspraken ingepland

D ëatiWnten ontvangen

Cursussen

ëreventieassistente, ëraktijk de Hoektand

Sep 2018 O •kt 2018

SamenFerken met patiWnten, UMC Utrecht

Mei 2017 O Mei 2017


