
Een goede TOA kijkt verder!  
 
Binnen de afdeling Oogheelkunde is een vacature ontstaan voor 
de functie: 
 
 

technisch oogheelkundig assistent (m/v)  
voor 28 uur per week (77,78%) 

  
De afdeling: 
Op de polikliniek Oogheelkunde van het Flevoziekenhuis werken 4 oogartsen, 3 optometristen, 3 
orthoptisten, 4 Technisch Oogheelkundig Assistenten en 2 physician assistants in opleiding.  
 
De functie: 
De werkzaamheden bestaan uit het ondersteunen van de oogartsspreekuren, het ondersteunen van de 
macula-poli, perimetrie, biometrie, OCT, beeldvormende technieken en oogdrukcontroles. 
Een afwisselende functie bij een ambitieuze vakgroep oogheelkunde in een dynamisch ziekenhuis. 
 
Het profiel: 
Wij vragen van jou: 

• Je hebt de opleiding tot Technisch Oogheelkundig Assistent afgerond.  

• Je bent ook bij hoge werkdruk accuraat, servicegericht, flexibel en hebt gevoel voor humor en 
affiniteit met het specialisme.  

• Je kunt zelfstandig werken.  
 
Wij bieden: 
De arbeidsvoorwaarden waaronder de salariëring zijn volgens de CAO Ziekenhuizen, conform FWG 45. 
Inschaling vindt plaats op basis van werkervaring met een maximum van € 3.012,-- op fulltime basis. 
Daarnaast biedt het Flevoziekenhuis een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Aanstelling vindt 
in eerste instantie plaats voor de duur van één jaar.  
 
Belangstelling? 
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Rita Kaper, teamleider poli Oogheelkunde, tel. 036-868 
7590 of Hetty Romp, bedrijfsleider Oogheelkunde, tel. 036-868 9188 
 
Solliciteren? 
Graag ontvangen wij een motivatiebrief waarin je beschrijft: 

• Waarom jij de juiste persoon voor de functie bent; 

• Wat jij gaat toevoegen; 

• Waarom jij denkt dat jij bij het Flevoziekenhuis past. 
 
Wij zien je brief en CV graag voor 6 juni 2018 tegemoet via onze website 
http://www.flevoziekenhuis.nl/werken-en-leren onder vermelding van vacaturenummer 2018-197.  
 
De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op maandag 18 juni 2018. 
 
Een assessment, het navragen van referenties en het overleggen van een “Verklaring omtrent het Gedrag” 
(VOG) maken onderdeel uit van de aanstellingsprocedure. 

Flevoziekenhuis brengt topzorg dichtbij 
 

Het Flevoziekenhuis in Almere is hét ziekenhuis voor de zevende stad van Nederland. Wij verzorgen een 
breed aanbod van uitstekende specialistische ziekenhuiszorg, inclusief de bijbehorende voorzieningen. Wij 
brengen topzorg dichtbij; in ons ziekenhuis en in uitstekende samenwerking met het AMC en onze eerstelijns 
partners. Samen met onze patiënten en partners streven wij naar optimale gezondheidswinst en kwaliteit van 
leven. Patiënten en familie ontvangen wij vriendelijk en gastvrij in een helende omgeving. Wij zijn 
betrouwbaar, betrokken, flexibel en samenwerkend. In ons ziekenhuis leiden wij de artsen, verpleegkundigen 
en ondersteuners van de toekomst met passie op. Meer weten? Kijk op: www.flevoziekenhuis.nl. 

http://www.flevoziekenhuis.nl/werken-en-leren
http://www.flevoziekenhuis.nl/brengttopzorgdichtbij

