Technisch oogheelkundig assistent (TOA)
32-36 uur per week
Aanvang: 1 oktober 2020

TOA (Technisch oogheelkundig assistent)
Ben jij een gediplomeerd TOA? En ben je op zoek naar een zelfstandige functie in een professioneel
basisziekenhuis? Dan zoeken we jou! Wij hebben een fijne werkplek beschikbaar, waar jouw expertise erg
welkom is.
De functie
Als TOA in het WZA ga je werken op de polikliniek oogheelkunde. Je verricht onderzoek, assisteert de oogarts
tijdens het spreekuur en houdt je bezig met administratieve- en beheerstaken, kwaliteit en veiligheid. Onder
supervisie van de oogarts voer je veel onderzoeken zelfstandig uit, zowel enkelvoudig als meervoudig
oogfunctieonderzoek.
Wil je weten wat het werk als TOA in het WZA zo interessant maakt? Lees dan het verhaal van onze collega Tiny
Hekker op de website: https://www.wza.nl/werken-en-leren/de-mensen-van-het-wza/tiny-hekker-1963technisch-oogheelkundig-assistent/
De afdeling
Het team van de poli oogheelkunde bestaat uit 3 artsen, 1 anios, 1 verpleegkundig specialist, 1 leidinggevende,
2 orthoptisten, 4 technisch oogheelkundig assistenten, 1 secretaresse en 8 medisch assistenten. Kenmerkend
voor deze polikliniek is een snelle en hoge patiënten turnover, met veel aanvullende diagnostiek verricht op de
polikliniek zelf, vaak ook one-stop-shop. Door het toenemende patiëntenaanbod zijn we momenteel bezig met
een optimalisatie van de patientenlogistiek.
Wij vragen
Om voor deze functie in aanmerking te kunnen komen, pas je in het volgende profiel:





Je beschikt over een MBO werk- en denkniveau;
Je hebt je opleiding voor TOA afgerond;
Je beschikt over enige werkervaring als TOA;
Je hebt ervaring met het EPD (HiX).

Je bent een enthousiaste teamspeler die samenwerking essentieel vindt, goed om kan gaan met een hoge
werkdruk en een bijdrage kan leveren aan optimalisering van de werkprocessen. Je werkt nauwkeurig. Je durft
feedback te geven en kunt deze ook ontvangen én je houdt van humor op de werkvloer.
Wij bieden
Voor deze functie bieden we jou het volgende:
 Een jaarcontract voor 32-36 uur per week, met optie op een vast contract;
 Een marktconform salaris volgens de Cao Ziekenhuizen.
Wij bieden daarnaast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering van 8,33%,
een fiscale uitruilregeling op het gebied van reiskosten, diverse aantrekkelijke collectieve verzekeringen en een
meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden met regelingen op het gebied van sport en vrije tijd.
Sollicitatieprocedure
Ben je enthousiast geworden en word jij onze nieuwe collega? Dan ontvangen we graag jouw cv en motivatie
uiterlijk 14 augustus 2020. Je kunt solliciteren via deze link: https://www.wza.nl/werken-en-

leren/vacatures/vacature/?id=2549095. De gesprekken staan gepland in week 34 of 35. Uiteraard bieden we je
de ruimte om een dagdeel mee te lopen. Hierover kun je contact opnemen met de contactpersonen bij deze
vacature.
De vacature wordt gelijktijdig in- en extern verspreid.
Informatie
Voor extra informatie of vragen kun je contact opnemen met Jan Luik (leidinggevende polikliniek) via
jan.luik@wza.nl of het telefoonnummer 0592-325567, of met H.J.B. van der Brom (oogarts) via
Henry.vanderbrom@wza.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

