
 

 

Technisch oogheelkundig assistent (TOA) 
24  uur per week 
 
De polikliniek Oogheelkunde van het Meander Medisch Centrum 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. 
 
Iedere dag kiezen vele honderden patiënten ons ziekenhuis voor uitstekende zorg. Die zorg leveren wij met 
ruim 3.200 gastvrije en professionele medewerkers onder het motto ‘steeds beter’. Een ieder levert vanuit zijn 
deskundigheid en competenties een bijdrage aan het realiseren van de ambities van Meander. Goede 
patiëntenzorg, gastvrijheid en zorgvernieuwing staan bij ons hoog in het vaandel. Hierbij staan de Meander 
kernwaarden: betrokken, deskundig en ambitie centraal. Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij, vanuit 
hun functie en kwaliteiten, hieraan een actieve bijdrage leveren. 

 
Wat ga je doen 
Op de polikliniek Oogheelkunde vinden de spreekuren van de artsen plaats, maar ook tal van functie-
onderzoeken, al dan niet als directe voorbereiding op een consult. Dat maakt dat de polikliniek een zeer 
dynamisch karakter heeft.  
Als Technisch Oogheelkundig Assistent werk je in opdracht van de oogarts zelfstandig aan oogheelkundige 
onderzoeken, zoals metingen en functieonderzoeken. 
Je verwerkt de resultaten digitaal en je zorgt ervoor dat de arts de resultaten tijdig heeft, zodat hij zijn beleid 
op je onderzoeken kan afstemmen. 

Wij vragen 

• Je hebt een afgeronde opleiding tot Technisch Oogheelkundig Assistent  

• Je bent klantgericht en stressbestendig 

• Je hebt affiniteit met de zorg en bent iemand die echt wil gaan voor de patiënt, het team en behandelaars 

• 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. 

Herken jij jezelf hierin? Dan pas jij qua competenties en persoonlijkheid goed bij ons. 
 
Wij bieden 

• Een contract voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. 

• Een salaris van € 2.319,- tot maximaal € 3.322- bruto per maand (FWG 45) bij een 36-urige werkweek, 
afhankelijk van je ervaring. 

• Goede scholingsmogelijkheden. 

• Een boeiende werkomgeving in een prettige werksfeer. 

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

• Goede bereikbaarheid met openbaar vervoer en auto (voldoende parkeergelegenheid). 
 
Enthousiast geworden? 

Solliciteer dan direct via de sollicitatie button! 
 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Ingrid Methorst, teammanager, via 
telefoonnummer 033 – 850 5050. 
 


