
Technisch Oogheelkundig Assistent 
  
 
Wat ga je doen? 
Als TOA verricht je het vooronderzoek voordat de patiënt bij de oogarts komt. Je beschikt over 
een zelfstandige functie in een team met oogartsen, optometristen, orthoptisten en 
polikliniekassistenten.  
 

 Je ontvangt, begeleidt en coördineert de zorg voor de patiënten, zodat zij het 
behandeltraject ongecompliceerd doorlopen; 

 Je onderzoekt o.a. het gezichtsveld, gezichtsscherpte, oogdruk, biometrie en 
fluorescentieangiografie van de patiënt. Tevens bied je ondersteuning bij oogheelkundige 
ingrepen; 

 Daarnaast houd je je ook bezig met ondersteunende werkzaamheden, zoals het 
bijhouden van de administratie.   

 
Wat breng je mee? 
Je beschikt over een beroepsopleiding op MBO-niveau als Technisch Oogheelkundig Assistent. Bij 
voorkeur beschik je over werkervaring op een polikliniek oogheelkunde. 
 
Onze nieuwe collega is een sociaal persoon met geduld, tact en inlevingsvermogen.  Je bent 
representatief, flexibel inzetbaar en je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Het werken 
met diverse automatiseringssystemen levert voor jou geen problemen op, aangezien je hier ruime 
ervaring mee hebt.  
 
Je kunt rekenen op 
Het team is op zoek naar een betrokken en enthousiaste collega voor 18 uur per week.  
 
Salariëring vindt plaats conform de Cao Ziekenhuizen. De functie is ingeschaald in salarisschaal 
FWG 45 (min. € 2.251 – max. € 3.225 bruto per maand o.b.v. een werkweek van 36 uur). 
Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring. 
 
Wij bieden al onze medewerkers een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, dat ruimte biedt 
aan jouw individuele wensen. Denk bijvoorbeeld aan een fietsplan, verlof sparen of kopen, en 
een regeling studiekosten. Daarnaast is er aandacht voor vakverbreding en persoonlijke 
ontwikkeling. 
 
Wie zijn wij? 
Het St. Anna Ziekenhuis, gevestigd in Geldrop en Eindhoven, staat midden in de samenleving en 
biedt kwalitatief hoogwaardige zorg, dichtbij en in een omgeving die een gevoel van “thuis” 
oproept. Aangenaam Anna. 
 
Onze passie is het bevorderen van de gezondheid en kwaliteit van leven van ieder mens, in ie dere 
levensfase. Anna wil een partner zijn, een goede buur. Iemand die altijd klaar staat. We zoeken 
op persoonlijke wijze en samen met onze patiënten naar de beste oplossing. Ook als die niet 
meteen voor de hand ligt. 
 
Interesse? 
Voor informatie over deze functie mag je contact opnemen met Stein Kemps, afdelingshoofd, 
telefoon 040-286 4037 of met Hilke Slegers, recruiter AnnaWerkt, telefoon 040-286 4885. 
 
 
 

https://www.annawerkt.nl/werken-bij-het-anna/arbeidsvoorwaarden/


Spreekt deze vacature je aan? 
Dan nodigen we je van harte uit te reageren. Je motivatiebrief mag je richten aan Stein Kemps 
 

Om in dienst te treden bij het St. Anna Ziekenhuis, vragen wij je vooraf een Verklaring Omtrent 

Gedrag (VOG) te overleggen. 

 

Deze vacature wordt gelijktijdig intern- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid krijgen 

interne kandidaten voorrang. 

 

 

https://www.annawerkt.nl/werken-bij-het-anna/sollicitatieprocedure/
https://www.annawerkt.nl/werken-bij-het-anna/sollicitatieprocedure/

