
 

 

Refractionist 

Bergman Clinics is de grootste keten van gespecialiseerde klinieken voor medisch specialistische 
zorg in Nederland. Wij bieden diverse zorgprogramma’s aan binnen vijf divisies: Uiterlijk & Huid, 
Bewegingszorg, Inwendige Zorg, Vrouwenzorg en Oogzorg. Bergman Clinics heeft inmiddels 
ruim 22 klinieken en het hoofdkantoor is gevestigd te Naarden. Momenteel zijn circa 600 
medewerkers en 100 medisch specialisten werkzaam bij Bergman Clinics. 

Bergman Clinics is een speler die meetelt in het Nederlandse zorglandschap! Wij omschrijven 
onszelf als vooruitstrevend, hoogwaardig, transparant, hartelijk en ambitieus en willen de zorg 
zodanig organiseren dat deze efficiënt en betaalbaar blijft en toegankelijk voor iedereen. En dat 
gaat in onze beleving samen met een optimale service naar onze cliënten. 

Het team van Bergman Clinics Oogzorg - refractie chirurgie bestaat uit optometristen, TOA’s en 
refractionisten, welke nauw samenwerken met onze oogartsen. 

Voor Bergman Oogzorg- refractie chirurgie, locatie Amsterdam, Hilversum en Rijswijk, zijn wij op 
zoek naar een Refractionist voor 4 dagen (36 uur) per week.Deze vacature geldt voor de 
volgende vestigingen: 

 Oogzorg Amsterdam 
 Oogzorg Hilversum 
 Oogzorg Rijswijk 

Functie-omschrijving 

Je bent verantwoordelijk voor het gastvrij en professioneel ontvangen, begeleiden, informeren en 
voorlichten van cliënten tijdens het vooronderzoek en je verleent service met oog voor de wensen 
van de individuele cliënt. 

Maar jij hebt meer in je mars! Je bent flexibel in te zetten op diverse locaties, je denkt mee over 
verbeteringen en je blijft doorvragen totdat processen perfect geregeld zijn. Naast het 
ondersteunen van onze oogartsen draai je zelfstandige spreekuren waarin professionaliteit, 
accuratesse en efficiency voorop staan. Tevens voer je taken uit behorende bij een Refractionist 
Optometrist / TOA. Kortom, het is een brede functie waar jij je als Refractionist / Optometrist / 
TOA in kan blijven ontwikkelen. 

Functie-eisen 

 Je hebt de opleiding tot Refractionist / Optometrist / TOA afgerond en bij voorkeur al 
werkervaring 

 Flexibiliteit en bereidheid om bij open dagen op zaterdag te werken 
 Je bent klantgericht, accuraat, geduldig en ambitieus 
 Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden 
 Amsterdam, Rijswijk en Hilversum zijn voor jou makkelijk te bereiken 
 Ervaring in de Refractiechirurgie is een pré maar niet noodzakelijk 



Wij bieden 

Bergman Clinics kent een open en informele sfeer. Alles is er op gericht om onze cliënten 
kwalitatief de beste zorg te bieden met een hoogwaardig serviceniveau. Naast een interessante 
baan, ben je werkzaam in een moderne werkomgeving met prettige en betrokken collega’s. 
Bergman Clinics biedt haar medewerkers goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. De 
functie van Refractionist / Optometrist / TOA is ingeschaald in FWG 50. Wij bieden bij aanvang 
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. 

Het betreft een functie voor 36 uur per week. Waarbij de vestigingen Amsterdam, Rijswijk en 
Hilversum zullen zijn. 

Aanvullende informatie 

Ben je enthousiast geworden, wacht dan niet te lang en stuur je cv en motivatie naar 
sollicitatie@bergmanclinics.com.  

Mocht je de behoefte hebben om acquisitie te plegen, dan is dat niet nodig. Wij vullen onze 
vacatures zelf in.  

 

Werken bij Bergman Clinics? 

Bent u geïnteresseerd in een openstaande functie? Stuur ons uw cv voorzien van uw motivatie 
per mail of via de post. 

Bergman Clinics 
T.a.v. afdeling HR 
Gooimeer 11 
1411 DE Naarden 
 
Mailadres: sollicitatie@bergmanclinics.nl 
Telefoonnummer: 088 9000 500 

Indien u meer informatie over een uitstaande vacature wenst te ontvangen, dan kunt u de 
afdeling HR per mail of telefonisch bereiken. 
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