Ben jij een ambitieuze Technisch Oogheelkundig assistent (TOA)?
Wij zijn Oogcentrum Noordholland, gevestigd in Heerhugowaard en recent verhuisd naar ons nieuwe
ultramoderne pand. Het Oogcentrum is een zelfstandig behandelcentrum en biedt poliklinische
behandelingen voor veel voorkomende aandoeningen. Wij zijn een jonge organisatie met jonge
vooruitstrevende specialisten en bieden kwalitatief hoogwaardige oogzorg op een klantvriendelijke
manier.
Ons team bestaat op dit moment uit 7 oogartsen, 2 PA’s, 14 optometristen, orthoptisten, TOA’s, 20
medisch secretaresses, OK assistente, CSA medewerker en een support groep.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, leergierige en stressbestendige collega die zelfstandig kan
werken en affiniteit heeft met de oogheelkunde.
Bij voorkeur heb je ervaring op een polikliniek. Door jouw proactieve en flexibele houding ben je een
echte aanvulling op ons team.

Je taken:
Als TOA ondersteun je spreekuren en voer je diagnostische onderzoeken uit voor een oogarts. Denk
hierbij aan oogmeting, oogdrukmeting, gezichtsveldonderzoek, (fundus) fotografie, OCT en
biometrie. Je doet het onderzoek zelfstandig en rapporteert de resultaten aan de aanvragende
oogarts.

Je profiel:
• Je hebt een afgeronde opleiding tot technisch oogheelkundig assistent of opticien/contact
lensspecialist
• Je bent patiëntgericht, proactief en stressbestendig
• Je bent communicatief vaardig
• Je bent flexibel inzetbaar en houdt van afwisseling
• Je kunt zelfstandig onderzoeken verrichten
• Je bent een teamspeler
Wij zijn een platte organisatie en geloven in aandacht voor patiënten en medewerkers. We werken in
een cultuur van veiligheid waar openheid en een persoonlijke benadering belangrijke waarden zijn.

Arbeidsvoorwaarden:
• Een contract voor 28,5 – 38 uur per week (verdeeld over 3 of 4 dagen van 9,5 uur)
• Salaris is afhankelijk van ervaring, ingedeeld in schaal 40 van de CAO ZKN
• Overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO ZKN
• Vergoeding scholing

Heb je interesse?
Stuur dan je motivatiebrief en curriculum vitae naar Priscilla Stienstra, HR manager
via p.stienstra@oogcentrumnoordholland.nl

