Technisch oogheelkundig assistent (locatie Oost en West)
32 uur

Wil jij jouw kennis en ervaring ook inzetten in hét stadsziekenhuis van Amsterdam? Wij zoeken een
technisch oogheelkundig assistent bij de polikliniek Oogheelkunde
Over de functie
Je verricht, op aanvraag van de oogarts, zelfstandig diagnostische functieonderzoeken waaronder:
visusbepaling, refactieonderzoek, perimetrie, tonometrie, fluorescentie angiografie, fundusfoto,
biometrie, iTrace en OCT’s. Ook het adequaat opvangen, ondersteunen en begeleiden van ambulante
patiënten met een medische specialistische zorgvraag en de coördinatie hiervan is een belangrijke
taak.
Het team waarin je werkt bestaat uit: oogartsen, optometristen, orthoptisten, technisch
oogheelkundig assistenten, doktersassistenten, OK-planners en medisch secretaresses. Je werkt
onder andere samen met zes toa’s en twee toa’s in opleiding. Het team is toegankelijk en staat voor
elkaar klaar als het nodig is. Als technisch oogheelkundig assistent speel jij een belangrijke rol binnen
dit hechte, hardwerkende en dynamische team.
Kortom; een uitdagende functie waarin je bijdraagt aan de hoge zorgkwaliteit van OLVG.
Werkomgeving
De polikliniek Oogheelkunde is een dynamische afdeling waarin daadkracht en enthousiasme
centraal staan. Er komen namelijk gemiddeld tussen de 200-250 patiënten per dag bij de polikliniek
Oogheelkunde. De patiëntenpopulatie is divers en heeft te maken met verschillende ziektebeelden.
Gastvrijheid en een hoge kwaliteit van onze zorg zijn dus zeer belangrijk. We realiseren onze hoge
zorgkwaliteit onder andere door ons te onderscheiden op het gebied van kwaliteit en veiligheid en
door het bieden van toonaangevende zorg. We maken bijvoorbeeld gebruik van een glaucoomstraat
en maculastraat.
OLVG heeft als enig ziekenhuis in Nederland een virtual retina clinic waarbij de toa’s een belangrijke
rol spelen. Als toa behandel je daar zelfstandig de patiënten met behulp van een fundusfoto, OCT
heidelberg en PlexElite OCT-A.
OLVG heeft meerdere locaties. Werken bij OLVG kan dan ook ‘werken op meerdere locaties’
betekenen. We kennen twee hoofdlocaties te weten Oost aan het Oosterpark en West aan de Jan
Tooropstraat. Jouw werkzaamheden zullen plaatsvinden op locatie Oost en West.

Functie-eisen


Je bent in het bezit van een diploma Technisch Oogheelkundig Assistent;



je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden;



je bent contactueel vaardig en bent zeer patiëntgericht;



daarnaast ben je proactief, zelfstandig en flexibel.

Wij bieden
Werken bij OLVG betekent werken in hét stadsziekenhuis van Amsterdam. Een werkomgeving waar
jij je optimaal kunt ontwikkelen. Want jouw wensen en ideeën doen ertoe. Zo doen we dat bij OLVG.
Daarom bieden we jou:


minimaal € 2.319,- en maximaal € 3.322,- bruto per maand (fulltime) in FWG-schaal 45



dienstverband voor de periode van één jaar, met zicht op verlenging voor onbepaalde tijd



kostendekkende OV-reiskostenvergoeding



flexibele reiskostenregeling, waarbij jij iedere dag kunt kiezen welk vervoer jou het beste
uitkomt



eindejaarsuitkering van ruim 8%



vakantiegeld van ruim 8%



144 uur vakantieverlof



persoonlijk levensfasebudget van 57 uur verlof en de ruimte om te werken aan jouw eigen
ontwikkelingswensen



pensioenregeling bij PFZW



voordeel op jouw ziektekostenpremie met onze collectieve ziektekostenverzekering. Kies uit
IZZ of Zilveren Kruis Achmea



kortingen op verzekeringen en financiële diensten van Centraal Beheer Achmea



korting bij diverse lokale ondernemers, zoals eettentjes, cafés en sportcentra



ontmoet collega's via het Jongerenplatform Y-OLVG



onbeperkt toegang tot e-learnings en ons vitaliteitsprogramma



de keuze in arbeidsvoorwaarden die bij jou passen. Zoals een nieuwe telefoon, fiets of laptop
met belastingvoordeel aanschaffen

Deze arbeidsvoorwaarden zijn op basis van een fulltime dienstverband (36 uur per week).

Interesse in deze vacature?
We ontvangen jouw sollicitatie graag voor woensdag 26 januari via de sollicitatiebutton op
werkenbijolvg.nl.
https://www.werkenbijolvg.nl/vacatures/technisch-oogheelkundig-assistent-55341.html
Meer weten over de vacature? Neem dan contact op met Andra Westerdijk, teamleider, via 020 599
4048.
Indien bovengenoemde contactpersoon niet bereikbaar is, neem dan telefonisch contact op met de
recruiter of mail naar recruitment@olvg.nl.

