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FLEXFIRST DENTAL
VOOR AL UW VACATURES IN DE
TANDTECHNIEK EN TANDHEELKUNDE
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INTRODUCTIE FLEXFIRST

FlexFirst is een ambitieuze uitzendorganisatie met jarenlange
ervaring in het verbinden van opdrachtgevers en kandidaten.
Wij ontzorgen organisaties bij hun personele vraagstukken en
maken hierbij gebruik van maatwerkoplossingen. Iedere
organisatie is namelijk uniek en het vraagstuk is altijd
afhankelijk van uw situatie en wensen.
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STERK IN UW REGIO

Wat ons onderscheidend maakt,
is de samenwerking met lokale
ondernemers via een
professionele franchiseformule.
De keuze voor ondernemers is
eenvoudig uit te leggen: een
ondernemer wil namelijk maar
één ding en dat is succesvol zijn.
Zij zijn bereid net dat extra stapje
te zetten dat nodig is om hun
doelen te behalen. Onze
ondernemers zijn
doorgewinterde vakmensen met
jarenlange kennis in de
uitzendbranche.

Doordat onze ondernemers uit uw
omgeving komen, kennen zij de
behoeftes, wensen en
uitdagingen van klanten en
kandidaten als geen ander.
Zij begrijpen dat het succes van
een bedrijf wordt bepaald door
de mensen die er werken.
Daarom streven wij altijd naar het
vinden van de beste match.
Hiervoor kijken wij verder dan een
CV. Motivatie, uitstraling en
persoonlijkheid zijn minstens net
zo belangrijk. We bemiddelen
mensen en geen nummers!
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DENTAL
FlexFirst Dental ondersteunt u bij het vinden en werven van uw tandheelkundig en tandtechnisch talent!
Tandtechniek en Tandheelkunde zijn
vakgebieden die te maken hebben
met een toenemend te kort aan
gekwalificeerd personeel. Het vinden
van de juiste kandidaten wordt
hierdoor steeds lastiger en dat terwijl
de kwaliteit van uw medewerkers
bepalend is voor het succes van uw
organisatie. Uw medewerkers zijn uw
belangrijkste investering mede
doordat zij de visitekaartjes en
ambassadeurs van uw organisatie zijn.

Hoe gaat FlexFirst te werk? De kracht
van FlexFirst Dental is de bundeling
tussen 25 jaar ervaring in de
arbeidsbemiddeling en de
samenwerking met diverse brancheexperts. Hierdoor hebben wij alle kennis
in huis binnen uw vakgebied, zo zijn wij
in staat om kandidaten op
vakinhoudelijke competenties te
selecteren. Daarnaast beschikken wij
over een groot netwerk van
werkzoekende en -veranderende
kandidaten.

Bij welke vacatures kunnen we (onder
andere) helpen:
Porselein technicus
Prothese technicus
KPT’er (Klinisch prothesetechnicus)
Tandprotheticus
Gipstechnicus
CAD/CAM specialist
Tandartsassistente
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ONZE DIENSTEN

01

UITZENDEN

Uitzendkrachten kunt u inzetten om
bijvoorbeeld een drukke periode op te
vangen of om een zieke medewerker
(tijdelijk) te vervangen. Uiteraard is de
uitzendperiode ook te gebruiken als een
verlengde proeftijd.

02

DETACHEREN

03

ZZP / FREELANCE

Via detachering kunt u een flexibele
kracht voor een bepaalde periode een
contract aanbieden. Hiermee biedt u de
medewerker toch een zekere mate van
stabiliteit.

Ook kunt u FlexFirst inzetten om de
juiste ZZP’er/freelancer voor u te
vinden. FlexFirst ontzorgt u door de
selectie van u over te nemen en wij
checken of de ZZP’er/freelancer de
juiste papieren heeft om bij u aan de
slag te kunnen.

04

WERVING & SELECTIE

05

PAYROLLEN

FlexFirst biedt ondersteuning bij de
duurzame invulling van uw vacatures.
Wij zoeken en selecteren voor u de
juiste kandidaten, dus u ontvangt geen
stapels CV's waar u zelf doorheen moet
zoeken. Wij zoeken gericht naar de
juiste kandidaat, iedere vacature weer.

Vast personeel in dienst zonder een eigen
personeels- en salarisadministratie te
voeren? Tegen een vast tarief komen uw
medewerkers'op de payroll van FlexFirst.
Dit wil zeggen dat wij niet alleen de
volledige administratie van u overnemen,
maar ook de periodieke salarisbetalingen,
collectieve ziektekostenverzekeringen, en
risico's van bijvoorbeeld ziekte tot onze
verantwoordelijkheid kunnen gaan horen.
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GEGARANDEERDE KWALITEIT

FlexFirst werkt conform de
NBBU CAO. NBBU staat voor de
Nederlandse Bond van
Bemiddelings- en
Uitzendondernemingen. Door
het lidmaatschap bij deze
brancheorganisatie tonen wij
aan dat we voldoen aan een
aantal (strenge) criteria,
gedragsregels en wettelijke
eisen die worden gesteld aan
dienstverleners in het
uitzendwezen.

Dit biedt direct vanaf jouw start
garanties voor onze
opdrachtgevers.
Daarnaast beschikt FlexFirst
over het SNA keurmerk NEN
4400-1 en zijn we het traject
ingegaan om een VCU
handboek op te zetten en te
implementeren (medio 2017).
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FACTSHEET
Veel praktijken van oudere tandartsen zijn
beschikbaar voor overname, terwijl het
aantal starters beperkt is. Jaarlijks tekort
van gemiddeld 100 tandartsen wordt
opgevuld door buitenlandse tandartsen.
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De vraag naar mondzorg stijgt beperkt en het aantal tandartsen daalt. De komende jaren worden
meer bedrijfsoverdrachten verwacht. De oplossing om tegemoet te komen aan de toenemende
vraag naar mondzorg ligt in schaalvergroting door ketenvorming of groepspraktijken en
teamsamenwerking tussen mondzorgaanbieders. Ondernemingen in de sector ontwikkelen zich
mede door de daling van het aantal solisten van kleinbedrijf naar middenbedrijf. Dit vergroot ook
de onderhandelingskracht richting de zorgverzekeraars.
Totaal aantal praktijken: 5.100, waarvan 58% solopraktijken
8.656 tandartsen (5.100 praktijken);
3.216 mondhygiënisten;
513 tandprothetici;
318 orthodontisten;
273 kaakchirurgen.
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Trend: grotere tandartspraktijken zijn in opmars
10% van de tandartspraktijken behoort tot een keten.
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70 DentConnect;
47 STN (Samenwerkende Tandartsen Nederland);
49 Dental Clinics;
18 Ivory&Ivory.

Trend: de traditionele tandarts (man en vrije beroeper) maakt plaats voor de tandarts als zzp'er, die vaak vrouw is en in deeltijd werkt.
Ongeveer 60% van de ingeschreven tandartsen is man, maar het aandeel vrouwelijke tandartsen neemt snel toe. Onder de 39 jaar is meer
dan de helft (59%) vrouw.
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NOG VRAGEN?
Heb je specifieke vragen over onze service of al
klaar voor een kennismaking? Neem dan contact
met ons op via:

dental@flexfirst.nl
06 - 43 15 27 39
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