
 
 
Nij Smellinghe is een modern, dynamisch en financieel gezond ziekenhuis, met 339 bedden 
in een verzorgingsgebied van circa 120.000 mensen. De dienstverlening is menselijk, 
vakbekwaam en doelgericht, waarbij de patiënt centraal staat. Wij leveren een hoge kwaliteit 
intra- en extramurale gezondheidszorg voor alle specialismen. Voor onze medewerkers zijn 
volop mogelijkheden zich te ontwikkelen in zowel het eigen vakgebied als in de persoonlijke 
ontwikkeling. Nij Smellinghe kent een goed sociaal klimaat, waar in een informele en goede 
sfeer met korte lijnen prettig wordt samengewerkt. 
 
Voor de polikliniek Oogheelkunde zijn we per direct op zoek naar een 

 
Technisch Oogheelkundig Assistent  (24 uur) 
 
Het betreft in eerste instantie een vacature voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid tot 
omzetting naar onbepaalde tijd. Meer uren werken, tot maximaal 32 uur, is bespreekbaar. 
 
De polikliniek Oogheelkunde is verantwoordelijk voor een optimale oogheelkundige zorg 
op de polikliniek. Er zijn 6 TOA’s, 4 verpleegkundig polikliniek medewerkers, 2 
spreekuurassistenten, 3 orthoptisten, 2 optometristen, 1 PA in opleiding en 5 oogartsen 
werkzaam. 
 
Als Technisch Oogheelkundig Assistent geef je technisch oogheelkundige 
spreekuurondersteuning aan de oogarts d.m.v. diagnostisch onderzoek. Je bent verder 
mede verantwoordelijk voor een goede  organisatie op de polikliniek. Uitbreiding van de 
werkzaamheden is bespreekbaar.   
 
Je past in ons profiel wanneer je beschikt over een afgeronde TOA-opleiding. Je hebt 
praktijkervaring op een polikliniek oogheelkunde. Je bent in staat in hectische situaties 
beheerst en rustig te reageren, je beschikt over goede sociale vaardigheden en een 
klantvriendelijke instelling. Je kunt goed zelfstandig werken, maar bent ook een teamspeler. 
Je weet van aanpakken en werkt nauwkeurig. 
Ook orthoptisten en optometristen worden uitgenodigd om te solliciteren. 
 
Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen. Inschaling vindt 
plaats, afhankelijk van ervaring, in FWG Functiegroep 45. 
 
Voor aanvullende informatie over deze functie kun je contact opnemen 
met Miranda de Jong, teammanager Poli Oogheelkunde, telefoon: 0512-588397.  
 
Wanneer je belangstelling hebt voor deze functie kun je voor 18 februari 2019 solliciteren 
via de solliciteren button in de vacaturetekst op onze website via de link 
https://www.nijsmellinghe.nl/werken-en-leren/vacatures/technisch-oogheelkundig-assistent-
24-uur. De sollicitatie gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 4 maart 2019. 
Na het sollicitatiegesprek kan eventueel een referentiecheck worden gedaan. Dit gaat altijd 
in overleg met de uiteindelijk geselecteerde kandidaat. 
 
Omdat veiligheid en vertrouwen belangrijk zijn in ons ziekenhuis, vragen we alle nieuwe 
collega’s om een geldige Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Dit is een voorwaarde 
voor aanname. 
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