
 

 

Erasmus MC, polikliniek Oogheelkunde heeft een vacature voor een 

Technisch Oogheelkundig Assistent (TOA) 
32 uur per week 

 

Functie-inhoud 

Uw dagelijkse verantwoordelijkheid als technisch oogheelkundig assistent (TOA) is de 

algemene ondersteuning van de oogheelkundige zorg in de polikliniek, waarbij u nauw 

samenwerkt met de stafartsen en arts-assistenten. De diversiteit aan functieonderzoeken zoals 

perimetrie, oculometrie, fluorescentie angiografie (inclusief fundusfotografie en ICG), OCT, 

endotheelceltelling en cornea topografie maakt uw werk zeer afwisselend. 

 

Werkomgeving 

In het Erasmus MC werken we hard aan het verbeteren van de zorg van vandaag en de 

gezondheid van morgen. Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen. In 

onderzoek, onderwijs en zorg. We werken met de nieuwste apparatuur, technieken en 

zorgprocessen in een state-of-the-art gebouw. 

 

 



De polikliniek Oogheelkunde is een grote dynamische afdeling. Het team bestaat naast 

oogartsen en arts-assistenten uit optometristen, orthoptisten, TOA’s, doktersassistenten en 

administratief medewerkers. Naast reguliere oogzorg en oogzorg op hoog academisch niveau, 

is er op de afdeling veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek. 

 

Profiel 

U beschikt over een afgeronde opleiding tot Technisch Oogheelkundig Assistent. U heeft een 

flexibele en enthousiaste werkhouding. U bent dienstverlenend en resultaatgericht. U heeft oog 

voor wat er om u heen gebeurt en speelt daar adequaat op in. U beschikt over goede 

communicatieve en sociale vaardigheden en een brede inzetbaarheid. U wilt een bijdrage 

leveren aan vernieuwingen en veranderingen. De bij de functie behorende competenties zijn: 

klantgerichtheid, mondelinge communicatie, sensitiviteit en integriteit. U bent een enthousiaste, 

gemotiveerde, multi-inzetbare collega die naast TOA werkzaamheden ook bereid is om andere 

medisch technische handelingen uit te voeren. 

Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), een geldig identiteitsbewijs, 

diploma’s en/ of relevante registraties zoals BIG/ RGS zijn een voorwaarde voor de aanstelling. 

 

Wat bieden wij 

Het bruto maandsalaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring, maximaal € 3.508,- 

(schaal 8) bij een volledige werkweek van 36 uur. Daarnaast bieden wij onder andere een 

eindejaarsuitkering van 8,3%, een individueel reiskostenbudget en studiemogelijkheden.De 

arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (UMC). 

 

Inlichtingen en Solliciteren 

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met  mevr. A. Piena, manager 

team Oogheelkunde, telefoon: 010 703 07 22 of  mevr. J. van Wolferen,sectormanager, 

telefoon: 06 333 311 61. 

Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure? Dan staat Jerry Chandansingh, recruiter, u graag 

te woord. Hij is te bereiken via: 06 500 310 06 of WhatsApp.  

Je kunt solliciteren door middel van het sollicitatieformulier.  

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst. 
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