Technisch Oogheelkundig Assistent
24-36 uur

De afdeling
De polikliniek Oogheelkunde is gevestigd op beide locaties. Naast oogartsen en artsen in
opleiding bestaat het multidisciplinaire team uit orthoptisten, Physician
Assistenten, optometristen, TOA’s, en polikliniek medewerkers (afsprakenbalie, planners,
medisch secretariaat en polikliniekassistenten). Op onze afdelingen vinden hoogwaardige
onderzoeken en behandelingen plaats. De zorglogistiek rond de chirurgische ingrepen is
volop in ontwikkeling.
Je nieuwe baan
Als technisch oogheelkundig assistent voer je zelfstandig oogheelkundige onderzoeken uit,
zoals refracties en functieonderzoeken en je assisteert de oogarts bij de spreekuren. Je bent
flexibel, kunt zelfstandig werken en je gaat tactisch en met geduld met patiënten om.
Inlevingsvermogen is daarbij een belangrijke eigenschap. Je deelt graag jouw kennis en
ervaring met anderen en je vindt het ook leuk om van hen te leren. Collega's aanspreken en
zelf aangesproken worden vind je vanzelfsprekend.
Wie ben jij?
E hebt een afgeronde opleiding tot technisch oogheelkundig assistent en enige jaren
ervaring in het vak is wenselijk. Ben je 2e jaars leerling TOA en heb je interesse, dan nodigen
wij je ook uit te reageren. Uiteraard houd je je op de hoogte van ontwikkelingen in jouw
vakgebied en vertaalt deze naar de praktijk. Je bent sociaal vaardig en werkt graag
klantgericht. Je kunt goed presteren in teamverband en met het bestaande team werken aan
innovatie en kwaliteit vind je een uitdaging.
Wat bieden wij jou?
•

Wij bieden een uitdagende werkomgeving binnen beide locaties van ons ziekenhuis,
een omgeving die volop in ontwikkeling is en waar veel ruimte is voor persoonlijke
groei;

•

Beide locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar en eigen vervoer. De vacature

•

is zowel voor de standplaats Hoorn als Purmerend, waarbij je bereid bent op beide
locaties te werken;
Het salaris is overeenkomstig functiegroep FWG 45 (minimaal € 2.251,00 en
maximaal € 3.225,00 bruto per maand op fulltime basis). De Cao-Ziekenhuizen is van
toepassing, onderdeel hiervan is de eindejaarsuitkering, vakantiegeld en een goede
pensioenregeling bij PFZW;

•

Wij vinden het belangrijk dat jij als Dijklander de gelegenheid krijgt om te werken aan
jouw eigen ontwikkeling. Daarom krijg je toegang tot de Goodhabitz e-learning. Meer
dan 100 online trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling;

•

Daarnaast vinden wij een balans tussen inspanning en ontspanning belangrijk. Wij
faciliteren dit door een actieve personeelsvereniging, maar bieden ook een
bedrijfsreglement waarbij met voordeel bijvoorbeeld een fiets kan worden
aangeschaft of een fitnessabonnement. Daarnaast kun je via ‘CultuurWerkt’ met
korting gebruik maken van diverse kunst- en cultuuractiviteiten;

•

Een baan voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Interesse?
Solliciteer direct online. Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Jeroen
Röling, hoofd poli Oogheelkunde, op telefoonnummer: 06-57073826. Graag ontvangen wij je
sollicitatie voor 18 september 2020.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

