
Ben je op zoek naar een uitdagende en zelfstandige functie? Ben je een communicatief vaardig 
persoon met verstand van zaken binnen het vakgebied van orthoptie? Kom dan de polikliniek 
oogheelkunde versterken. Noordwest Ziekenhuisgroep zoekt een nieuwe collega in de functie 
van  
 
                             

technisch oogheelkundige assistent (24 uur) 
   
Wat ga je doen? 
In de functie van technisch oogheelkundige assistent verricht je ondersteunde taken in onze 
oogheelkundige praktijk. Je komt in aanraking met een groot aantal patiënten en veel verschillende 
oogheelkundige ziektebeelden. Jouw specifieke taken bestaan uit het voorbereiden van de patiënten 
voor het spreekuur van de oogarts middels automatische refractie, non-contact tonometrie/ applanatie 
tonometrie, optische coherentie tomografie (OCT), corneatopografie en biometrie.  
Ook het voorbereiden van patiënten voor een laser behandeling behoort tot jouw taken.  
Daarnaast verzorg je zelfstandig het gezichtsveld spreekuur, het post-OK spreekuur en verzorg je 
samen met de oogarts de controles van patiënten die een behandeling met intravitreale injecties 
krijgen.  
Je ziet veel patiënten in korte tijd en daarom is het van belang dat je op piek momenten goed tegen 
hectiek en drukte kunt. Daarbij laat jij een patiënt in een paar minuten voelen dat je alle tijd voor hem 
hebt 
 
Wat vragen wij van jou? 
 

• een mbo-diploma technisch oogheelkundig assistent  

• kennis van verschillende oogheelkundig apparatuur 
 

Onze nieuwe collega is enthousiast, gemotiveerd en leergierig met een sterke persoonlijkheid die 
allround inzetbaar is. In de rol van technische oogheelkundige assistent kan je zowel zelfstandig als in 
teamverband werken. Je bent een professional met een flexibele instelling, je bent klantgericht en in 
bezit van goede communicatieve vaardigheden.  
 
Wat stellen wij daar tegenover? 

• een zelfstandige functie van 24 uur per week binnen een professioneel team 

• een geweldig ontwikkelingsklimaat met alle ruimte om congressen, workshops 
en opleidingen te volgen en je mooiste ambities waar te maken   

• een salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring (max. € 3.322,- bruto per maand op 
basis van 36 uur per week, FWG 45)  

• we bieden je direct een contract voor onbepaalde tijd, met een proefperiode van 2 
maanden  

• onbeperkt toegang tot ons vitaliteitsplatform ‘Jouw Moment’ met een uitgebreid 
aanbod voor Noordwesters om aan de slag te gaan met vitaliteit (o.a. online 
trainingen van Goodhabitz) 

• een goed arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder een eindejaarsuitkering en een 
fietsenplan  

 
Waar ga je werken? 
De oogheelkunde, locaties Alkmaar en Den Helder, vallen onder één oogheelkundige praktijk voor 
geheel Noordwest die op beide locaties de oogheelkundige zorg biedt. Er wordt samen gewerkt in een 
team van oogartsen, optometristen, orthoptisten, technisch oogheelkundig assistenten, 
verpleegkundigen  en polikliniekassistenten (totaal 15 medewerkers, verdeeld over beide locaties).  
 
Over Noordwest 
Noordwest Ziekenhuisgroep is een topklinisch ziekenhuis. Dit betekent dat we een 
opleidingsziekenhuis zijn voor vrijwel alle medisch specialismen. Met 700 bedden, ruim 4000 
medewerkers, 650 vrijwilligers en zo'n 325 medisch specialisten is Noordwest Ziekenhuisgroep 
een van de grootste ziekenhuisorganisaties van Nederland en een grote werkgever in Noord-
Holland. We zijn nuchtere Noord-Hollanders en hebben als kernwaarden ambitieus, samen en 
betrokken. 
Noordwest, als je nóg beter wilt worden dan je al bent. 



 
Ben je enthousiast? 
Voor meer informatie over de functie of afdeling bel je met Deborah Winnips (TOA) op 
telefoonnummer 072 – 548 3200. 
 
Heb je interesse in bovenstaande functie en voldoe je aan de profieleisen, dan nodigen wij je 
van harte uit te solliciteren. Een dagje meelopen om de sfeer te proeven is onderdeel van de 
sollicitatieprocedure. 
 
Solliciteren kan t/m 15 augustus 2021 via het sollicitatieformulier in de link hieronder, solliciteren kan 
via het sollicitatieformulier op technisch oogheelkundige assistent – Werken bij Noordwest 
 
Sollicitatiegesprekken worden gepland op dinsdag 17 en woensdag 18 augustus. 
 
Een screening maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.  

 
Noordwest. Als je nóg beter wilt worden dan je al bent! 
 

https://www.werkenbijnoordwest.nl/vacatures/technisch-oogheelkundige-assistent/
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