
 

Technisch Oogheelkundig Assistent, tijdelijk voor vervanging 

zwangerschapsverlof) en een Technisch Oogheelkundig assistent 

voor de duur van 1 jaar, met mogelijkheid tot vaste aanstelling.  

Solliciteren  

Wij ontvangen je sollicitatie graag via deze link (onderaan button solliciteer). 

Wij zijn op zoek naar 2 technisch oogheelkundig assistenten.  

Deze vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben interne 

sollicitanten voorrang. 

Werkomgeving  

Het OLVG en de Oogheelkunde werken aan een gastvrij en toonaangevend ziekenhuis. Dit doen we 

door ons te onderscheiden op het gebied van kwaliteit en veiligheid en door het bieden van 

toonaangevende zorg. Maar vooral ook met gastvrijheid die verder reikt dan klantvriendelijkheid. 

OLVG heeft meerdere locaties. Werken bij OLVG kan dan ook ‘werken op meerdere locaties’ 

betekenen. We kennen twee hoofdlocaties te weten Oost aan het Oosterpark en West aan de Jan 

Tooropstraat. Jouw werkzaamheden zullen met name plaatsvinden op locatie(s) Oost en West. Beide 

bieden een volwaardig aanbod voor de basiszorg en ontvangen alle patiënten. Samen beschikken de 

locaties over een groot aantal medische specialismen.  

Functieomschrijving  

Je verricht, op aanvraag van de oogarts, zelfstandig diagnostische functieonderzoeken waaronder: 

visusbepaling, refactieonderzoek, perimetrie, tonometrie, fluorescentie angiografie, digitale 

fotografie, biometrie en OCT’s. Ook het adequaat opvangen, ondersteunen en begeleiden van 

ambulante patiënten met een medische specialistische zorgvraag en de coördinatie hiervan is een 

belangrijke taak.  

Functie-eisen  

• Je bent in het bezit van een diploma Technisch Oogheelkundig Assistent; 

• Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden; 

• Je bent contactueel vaardig en bent zeer patiëntgericht; 

• Daarnaast ben je proactief, zelfstandig en flexibel;. 

  

https://www.werkenbijolvg.nl/vacatures/technisch_oogheelkundig_assistent_tijdelijk_voor_vervanging_zwangerschapsverlof_en_een_technisch_oogheelkundig_assistent_voor_de_duur_van_1_jaar_met_mogelijkheid_tot_vaste_aanstelling


Wij bieden  

Werken bij OLVG betekent werken in hét stadsziekenhuis van Amsterdam. Een werkomgeving waar 

jij jouw talent optimaal kunt ontwikkelen en in kunt zetten om samen – direct of indirect – onze 

patiënten de best mogelijke zorg te bieden. 

1. Betreft een tijdelijke functie van november 2018 tot en met 16 april 2019 (in verband met 

vervanging zwangerschapsverlof). Dit is 36 uur. 

2. Betreft een functie voor in eerste instantie de duur van een jaar, met mogelijkheid tot vaste 

aanstelling. Dit is 32 uren per week, maar uren zijn bespreekbaar/  

De CAO ziekenhuizen is van toepassing. Afhankelijk van je ervaring en opleiding word je ingeschaald 

in FWG-schaal 45 minimaal € 2.144,- en maximaal € 3.072,- bruto per maand op basis van een 

fulltime dienstverband van 36 uur per week. 

Naast uitstekende arbeidsvoorwaarden waaronder een goede reiskostenregeling conform de CAO 

Ziekenhuizen, een eindejaarsuitkering van ruim 8%, een persoonlijk levensfasebudget en 

vakantiegeld van ruim 8% hebben wij je ook interessante extra’s te bieden: een fietsbudgetregeling, 

kortingen op verzekeringen, korting bij diverse lokale ondernemers en nog veel meer. Wil je een van 

jouw arbeidsvoorwaarden inruilen voor een arbeidsvoorwaarde die beter past bij jouw eigen 

situatie? Dat kun je regelen via het OLVG Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden  

Meer weten  

Meer weten over de vacature? Neem dan contact op met mevrouw C.M. Versluis-Overwijk, 

waarnemend teamleider, via 020-5994048. 


