
Technisch oogheelkundig assistent (TOA) voor 36 uur per week 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, gemotiveerde en multi-inzetbare collega die naast TOA 
werkzaamheden ook bereid is om andere medisch technische handelingen uit te voeren. 

 

Functie inhoud 

Je dagelijkse verantwoordelijkheid als technisch oogheelkundig assistent is de algemene 
ondersteuning van de oogheelkundige zorg in de polikliniek. Je ondersteunt spreekuren en 
voert oogheelkundige (voor)onderzoeken uit voor een (oog)arts.  
 
De diversiteit aan functieonderzoeken zoals perimetrie, oculometrie, fluorescentie angiografie 
(inclusief fundusfotografie en ICG), OCT, endotheelceltelling en cornea topografie maakt je 
werk zeer afwisselend. 

 

Werkomgeving 

De polikliniek Oogheelkunde is een grote dynamische afdeling. Er komen zo'n 200 patiënten 
per dag naar de polikliniek. Hierdoor is er sprake van een hoge turnover vanwege het grote 
aantal zorgvragers. Je komt te werken in een hecht team waar iedereen goed op elkaar is 
ingespeeld.  
 
Het team bestaat naast collega technisch oogheelkundig assistenten (TOA's) uit oogartsen, 
arts-assistenten, optometristen, orthoptisten en doktersassistenten. Naast reguliere oogzorg en 
oogzorg op hoog academisch niveau, is op de afdeling veel aandacht voor wetenschappelijk 
onderzoek. 

 

Profiel 

 Je beschikt over een afgeronde opleiding tot Technisch Oogheelkundig Assistent. 

 Je kunt goed omgaan met de patiënten en je collega's. Op die manier wordt de patiënt het 
snelst en prettigst geholpen. 

 Je kunt goed de juiste afwegingen maken en de juiste prioriteiten stellen. Je ziet wat er om 
je heen gebeurt en speelt hier op in. 

 Je hebt oog voor detail. Je houdt niet van slordigheidjes en je gaat zorgvuldig om met de 
privacy en gegevens van patiënten. 

 Als een dag anders verloopt dan vooraf gedacht, pas jij je moeiteloos aan.  

 Je deinst niet terug voor vernieuwingen en veranderingen. Sterker nog, je vindt het leuk om 
hier een bijdrage aan te leveren.  

 
Bekijk hier de voorwaarden voor indiensttreding bij Erasmus MC. 
 

Wat bieden wij 

Een uitdagende functie binnen het grootste Universitair Medisch Centrum (UMC) van Nederland 
met hoge ambities op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek. 
 

 Een tijdelijk dienstverband voor de duur van 1 jaar.  

https://www.werkenbijerasmusmc.nl/voorwaarden-indiensttreding


 Een bruto maandsalaris van maximaal € 3.712,- (schaal 8) bij een volledige werkweek van 
36 uur. 

 Uitstekende secundaire voorwaarden, zoals een 13e maand die al in november uitgekeerd 
wordt en een persoonlijk reiskostenbudget. 

 Een pensioenverzekering bij het ABP. Wij nemen circa 2/3 van de maandelijkse bijdrage 
voor onze rekening. 

 Bijzondere voordelen, zoals een fysiotherapeut en een fietsenmaker van de zaak. En er 
is ook een sportclub waar je na werktijd aan je conditie kunt werken. 

Alle arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Universitair Medische Centra. 

Inlichtingen en solliciteren 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met mw. A. Piena, manager 
team Oogheelkunde, telefoon: 010 703 07 22 of mw. J.van Wolferen, sectormanager 
Oogheelkunde, telefoon:06 333 311 61. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Dan staat 
Anouk van Rosmalen, recruiter, je graag te woord. Je kunt haar bereiken via: 06 311 350 71. 
 

Solliciteer direct op deze vacature via: 

https://www.werkenbijerasmusmc.nl/vacature/55941/technisch-oogheelkundig-assistent-toa-

31.08.21.thz/solliciteren 
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