De tijdelijke
brug voor jouw
capaciteitsprobleem!
KIMSLOMP.NL

Tijdelijke ondersteuning nodig?

Ik vul de
gaten in jouw
planning!
In jouw tandartspraktijk,
orthodontiecentrum of kaakchirurgische ziekenhuisafdeling kan
er om vele redenen een tekort aan
medewerkers ontstaan. Zeker nu
gekwalificeerde en gemotiveerde
vervangers schaars en kostbaar zijn,
kun je zo’n situatie missen als kiespijn.
Daarom bied ik je als freelance
tandheelkundig professional graag dé

…ZIEKTE

oplossing! Als tijdelijke brug voor jouw
capaciteitsprobleem vul ik de gaten in
jouw planning!

…PIEKDRUKTE

Met vriendelijke groet,
Kim Slomp

…ZWANGERSCHAPSVERLOF
…OPENSTAANDE VACATURE(S)

Waarvoor kun je
mij inhuren?

Daar waar jouw
organisatie op het
tandvlees loopt!
Als freelance tandheelkundig professional ben ik multidisciplinair inzetbaar.
Zowel bij algemene als cosmetische behandelingen mag ik assistentie
verlenen en meerdere onderdelen ook zelfstandig uitvoeren. Zo zorg ik dat je
stoelen altijd omzet blijven draaien. Ook voor receptietaken, sterilisatiewerk,
stagebegeleiding of schoolvoorlichting kun je mij inhuren. Kortom, daar waar
jouw organisatie op het tandvlees loopt, verlicht ik de werkdruk.

INHUUROPTIES

O Stoel-assistentie
O Preventie-assistentie
O Paro-assistentie
O Ortho-assistentie
O Sterilisatiewerk
O Receptiewerk
O Stagebegeleiding
O Schoolvoorlichting

Waarom moet je
mij inhuren?

Omdat ik je
organisatie
weer tot de
tanden toe
bewapen!

Als visitekaartje voor jouw tandartspraktijk, orthodontiecentrum
of kaak-chirurgische ziekenhuisafdeling zijn jouw medewerkers
je grootste goed. Logisch dus dat je iemand zoekt die met
overtuiging voor jou als opdrachtgever kiest, die zich makkelijk
aanpast aan de sfeer en rolverdeling van je team en die jouw
organisatie snel weer tot de tanden toe bewapent. Met vier
kernwaarden zorg ik daar graag voor!

JE VALT TERUG OP

JE PROFITEERT VAN

BETROUWBAARHEID.

VEELZIJDIGHEID.

Ik heb bijna 20 jaar ervaring bij

Ik houd ervan om nieuwe dingen

tandarts- en mondzorgpraktijken,

te ontdekken, te leren en te

behaalde vele vakdiploma’s en

kunnen. Daardoor ben ik allround

VEELZIJDIG

-certificaten en sta in het register van
preventieassistenten. Jouw patiënten
zijn bij mij in goede handen.

inzetbaar, maar zal het voor jouw
patiënten toch voelen alsof ik

BETROUWBAAR

een specialist voor hun specifieke
zorgvraag ben.

JE KIEST VOOR
ZELFSTANDIGHEID.
Vrij snel na de kennismaking
met mijn takenpakket, draai ik
probleemloos mee in de planning.

ZELFSTANDIG

JE KRIJGT PROACTIVITEIT.

PROACTIEF

Ik richt me niet alleen op mijn eigen
verantwoordelijkheden, maar kijk
ook waar ik in de organisatie iets

Zo bezorg ik jouw patiënten een

kan bijdragen. Omdat ik niet graag

behandeling die zij van jouw

stilzit en graag jouw team wil helpen

organisatie mogen verwachten.

waar nodig.

Wie ga jij inhuren?

Een natuurliefhebber die
graag haar
tanden in nieuwe
uitdagingen zet!
Hallo! Mijn naam is Kim Slomp. Moeder van Bram en Dieke en getrouwd
met Remy. Met mijn gezin woon ik in het prachtige Belt-Schutsloot, middenin
het natuurgebied De Wieden. Als natuurliefhebber is het daar elke dag
heerlijk thuiskomen. Voor mij is het dan ook ideaal als jouw tandartspraktijk,
orthodontiecentrum of kaak-chirurgische ziekenhuisafdeling zich in een
straal van 50 km rond mijn woonplaats bevindt.
Ik zet mijn tanden graag in nieuwe uitdagingen. Daarom aanvaardde ik zo’n
20 jaar terug een baan als tandartsassistente. Gegrepen door het vak en
de kansen die ik kreeg, ontwikkelde ik me tot tandheelkundig professional.
Patiënten op hun gemak stellen, de juiste behandeling
geven en glimlachend zien vertrekken, maakt me nog
steeds blij. Toch wilde ik weer iets nieuws ontdekken.
Vandaar de stap om mijn expertise als freelancer
beschikbaar te stellen.

SCHOLINGEN

O Opleiding preventie-assistente
O Opleiding paropreventie-assistente
O Opleiding ortho-assistente
O Cursus praktijkmanagement
O Cursus röntgenfotografie
O Cursus mondfotografie
O Cursus anesthesie
O Cursus BHV

…OCHTENDEN
…MIDDAGEN
…AVONDEN
…DAGEN
…WEEKENDEN

Hoe
lang mag
ik de tijdelijke
brug voor jouw
capaciteitsprobleem zijn?
…WEKEN

…MAANDEN

06 - 27 41 85 56
info@kimslomp.nl
Volg mij ook op social media:

KIMSLOMP.NL

