
Ben jij die nieuwe collega die graag samen met collega’s de zorg rond patiënten zo goed 
mogelijk uitvoert? En vind je het fijn om samen te werken in een professioneel team waar 
korte lijnen en een persoonlijke benadering belangrijk zijn? Dan is de polikliniek 
Oogheelkunde op zoek naar jou! 

Technisch Oogheelkundig Assistent 
• 16 uur 

• MBO niveau 

• Tijdelijk met zicht op vaste baan 

 

Over Nij Smellinghe 
Onder het motto ‘Met aandacht. Dat voelt beter’ zetten dagelijks circa 1600 collega’s zich in 
met persoonlijke aandacht voor kwaliteit van zorg en patiënttevredenheid. In 2019 werd 
ziekenhuis Nij Smellinghe door de eigen collega’s genomineerd als Beste Werkgever. Daar zijn 
we ontzettend trots op. Naast uitstekende zorg voor onze patiënten, hebben we ook volop 
aandacht voor jou als medewerker. 

Jouw werkplek 
Oogheelkunde is een drukke poli met veel bezoekers en een hoge doorloopsnelheid. Het 
enthousiaste team bestaat uit vijf oogartsen, een PA, twee optometristen, drie orthoptisten, 
zes TOA’s, een TOA in opleiding, een contactlensspecialist, twee verpleegkundig polikliniek 
medewerkers en vijf spreekuurassistentes. 
Samenwerken staat bij ons hoog in het vaandel. Je geeft technisch oogheelkundige 
spreekuurondersteuning aan de oogarts d.m.v. diagnostisch onderzoek. Je bent verder mede 



verantwoordelijk voor een goede  organisatie op de polikliniek. Je levert een actieve bijdrage 
aan de ontwikkeling van het team en de polikliniek. 

Jouw profiel 

• Je hebt een afgeronde TOA opleiding 

• Je hebt ruime werkervaring op een polikliniek Oogheelkunde 

• Je bent stressbestendig, flexibel en je weet van aanpakken.  

• Je hebt een klantvriendelijke instelling, hebt empathisch vermogen en kunt goed je 
grenzen aangeven  

• Je kunt goed zelfstandig werken maar bent ook een teamspeler. 
 
Salaris en arbeidsvoorwaarden 

• FWG 45 

• CAO Ziekenhuizen 

• Meer uren werken op termijn is bespreekbaar. 
 
Meer weten? 
Bel met teammanager Miranda de Jong (0512-588397). Miranda is bereikbaar van maandag 
tot en met donderdag. 

Ben jij degene die wij zoeken? 
Ben je enthousiast? En wil je solliciteren? Dat kan via de sollicitatiebutton op onze website tot 
25 oktober 2021. De gesprekken zijn gepland op maandag 8 november 2021.  
 
Omdat veiligheid en vertrouwen belangrijk zijn in ons ziekenhuis, vragen we alle nieuwe 
collega’s om een geldige Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Dit is een voorwaarde 
voor aanname. 
 

 


