
 

 
Technisch oogheelkundig assistent, TOA  
24-32 uur per week  
 
De polikliniek Oogheelkunde valt onder het Centrum voor Medische Specialistische Zorg. De 
polikliniek heeft locaties in Amersfoort en Baarn. Het team waarin je komt te werken bestaat 
uit:  8 oogartsen en ca. 50 medewerkers waaronder optometristen, orthoptisten, technisch 
oogheelkundig assistenten, doktersassistenten en administratief medewerkers. Als technisch 
oogheelkundig assistent speel jij een belangrijke rol binnen dit enthousiaste en dynamische 
team. 
  
Ons primaire doel is het bieden van  professionele patiëntenzorg. Hierbij staan de Meander 
kernwaarden: betrouwbaar, deskundig en ambitie centraal. 
We verwachten van alle medewerkers dat zij, vanuit hun functie en kwaliteiten, hieraan een 
actieve bijdrage leveren.  
 
Wat ga je doen 
Je verricht, op aanvraag van de oogarts, zelfstandig diagnostische functieonderzoeken 
waaronder: visusbepaling, refactieonderzoek, perimetrie, tonometrie, fundusfoto, biometrie 
en OCT’s. 
   
Wij vragen 

 Je bent in het bezit van een TOA, orthoptist of optometrist diploma. 

 Je bent klantgericht, stressbestendig en je hebt goede communicatieve vaardigheden en 
technische vakbekwaamheid. 

 Je bent in staat om zowel in teamverband als zelfstandig te werken en je vindt het 
belangrijk om jouw bijdrage te leveren aan een goede sfeer op de afdeling. 

   
Wij bieden 

 Een contract voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. 

 Een salaris van € 2.251,- tot maximaal € 3.225,- bruto per maand (FWG 45 ) bij een 36-
urige werkweek, afhankelijk van je ervaring. 

 Goede scholing- en ontwikkelmogelijkheden. 

 Een boeiende werkomgeving met veel zelfstandigheid en fijne collega’s. 

 Interessante extra’s, zoals een fietsplan, bedrijfsfitness, eindejaarsuitkering en 
premiekorting op je verzekeringen. 

 Een actieve personeelsvereniging die bijvoorbeeld stedentrips en skireizen organiseert. 

 Goede bereikbaarheid met openbaarvervoer en met de auto. 
 
Enthousiast geworden? 

Solliciteer dan direct via de sollicitatiebutton op www.werkeninmeander.nl .   
  
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Ingrid Methorst, 
teammanager, via telefoonnummer 033- 850 4060. 
 

http://www.werkeninmeander.nl/

