
 

 

Wegens uitbreiding van de polikliniek Oogheelkunde zijn wij op zoek naar een 
 

Technisch Oogheelkundig Assistent  

24 – 32 uur per week 
 

die patiënten het gevoel geeft dat ze gezien én gehoord worden. 

 

Wat ga je doen? 

De polikliniek Oogheelkunde is dynamische afdeling met een diverse patiëntenpopulatie. De polikliniek gaat 

in het najaar van 2020 uitbreiden naar een extra spreekuur.  

TOA doe je op verzoek van de oogarts het vooronderzoek bij de patiënt alvorens het consult bij de oogarts. 

Werkzaamheden kunnen bestaan uit: oogdrukmeten middels applantie tonometrie, afnemen en noteren van 

korte anamnese en medicijngebruik en het zelfstandig verrichten van een aantal functieonderzoeken zoals 

perimetrie, biometrie en OCT. Ook de administratieve en logistieke werkzaamheden behoren tot je taken. 

De werkzaamheden worden verricht aan de hand van vastgestelde procedures en richtlijnen. 

 

Waar kom je te werken? 

Medisch Centrum Jan van Goyen is een kleinschalig, huiselijk behandelcentrum in Amsterdam Oud-Zuid 

met elf verschillende specialismen. Door de korte wachttijden kunnen patiënten vaak snel bij ons terecht 

voor laagcomplexe zorg. Onze medewerkers en specialisten doen hun uiterste best om de patiënten net dat 

beetje extra service te bieden dat zij verdienen.  

Wat bieden wij jou? 

 Een leerzame werkomgeving waarin ruimte is voor eigen verantwoordelijkheid, initiatief en 

ontwikkeling.  

 Een salaris conform de CAO Ziekenhuizen op basis van FWG 45 (afhankelijk van leeftijd en 

werkervaring);  

 Een riante reiskostenvergoeding; 

 PLB uren, eindejaarsuitkering en vakantiegeld van 8,33%; 

 Een fiets- en fitnessplan;  

 Voordeel op je ziektekostenverzekering.  

 

Wat vragen wij? 

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

 Je hebt een sterk analytisch vermogen ten behoeve van het leggen van verbanden bij o.m. 

observaties; 

 Ruime ervaring met genoemde taken in een kleine flexibele organisatie en een anticiperende en 

proactieve houding ten aanzien van je werk; 

 Je bent representatief, servicegericht en beschikt over uitstekende communicatieve en sociale 

vaardigheden. 

 

Interesse? 

Wij zijn erg benieuwd naar jou! Stuur je motivatiebrief en CV ter attentie van Daniëlle Obdam, 

via hrm@jvg.nl. Wil je eerst meer weten over de functie? Neem dan contact op met Pedro Scheijven, 

manager poliklinieken via 020-3055800. 
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