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T (0318) 74 38 40Ben jij een beginnend TOA  
en bijt jij je vast in  
onze diverse spreekuren?

Ben je nauwkeurig, proactief en gastvrij?

Oogkliniek Heuvelrug zoekt een startende TOA die 

zich wil vastbijten in onze diverse spreekuren.

Als TOA ondersteun je met vooronderzoeken 

verschillende type spreekuren van de oogarts.  

Je voert diverse oogheelkundige onderzoeken uit 

zoals biometrie, perimetrie, fundusfotografie,  

OCT-scans en fluorescentieangiografie.

Herken jij jezelf in bovenstaande tekst? Wil je graag in 

een team werken en vind je het leuk om breed in het 

vakgebied bezig te zijn? Ben jij iemand die plezier in 

het werk én met elkaar belangrijk vindt? Weet jij van 

aanpakken, ben je nieuwsgierig, gepassioneerd en 

heb je kwaliteit en patiëntbeleving op één staan?  

Wij komen graag met je in contact.

Wie zijn wij?

Oogkliniek Heuvelrug is een ZKN gecertificeerde ZBC 

en heeft met meer dan 30.000 consulten en 2.000 

operaties per jaar een sterke regionale functie. 

Naast de gebruikelijke verzekerde oogheelkundige 

zorg biedt de kliniek ook niet-verzekerde zorg, 

waaronder refractiechirurgie inclusief premium 

IOL’s, ooglidcorrecties en (medische) contactlenzen. 

Tevens heeft de kliniek een eigen optiekafdeling.  

De kliniek draagt bij aan de opleiding van  

co-assistenten, TOA’s en optometristen.

 

De kliniek is zeer ruim opgezet en bestaat uit een 

polikliniek met 17 modern uitgeruste behandelkamers 

(13 in Zeist en 4 in Veenendaal) en een OK-afdeling 

met 3 operatiekamers (Zeist). Refractiechirurgie 

is separaat in Zeist onder hetzelfde dak gehuisvest 

onder de naam Ooglaserkliniek Heuvelrug.

Wat bieden wij?

- Opleidingsplek voor de TOA opleiding

- Salaris conform ZKN cao schaal 45

- Volledig betaald pensioen

- 8% vakantiegeld

- 13de maand

- Ontwikkelmogelijkheden

Ben je geïnteresseerd?

Ga dan naar onze website:

www.oogkliniekheuvelrug.nl/vacatures en solliciteer 

direct middels het sollicitatieformulier.


