TOA met operatieve vaardigheden en net gediplomeerde
optometristen
Wat ga je doen?
Als technisch oogheelkundig assistent (TOA) ben je werkzaam op de polikliniek Oogheelkunde en
assisteer je de oogarts bij het spreekuur. Daarnaast verricht je zelfstandig oogheelkundige metingen
en oogfunctie onderzoeken (o.a. visus, gezichtsveld en OCT). Je werkt nauw samen met oogartsen,
collega-TOA’s, orthoptisten, optometristen, opticiens en secretaresses. Je maakt een eigen analyse
en zorgt voor een goede verslaglegging ter ondersteuning van de diagnose en de behandeling door
de oogarts. Hierbij maak je gebruik van oogheelkundig (meet)instrumentarium en computergestuurde
apparatuur. Je werkt onder uiteindelijke verantwoordelijkheid van de oogarts.
Als je de opleiding assistent operatieve zorg hebt gevolgd, kun je ook werken op de operatiekamers
van het Dag Behandelingscentrum op locatie in Zwolle. Hier assisteer je de oogartsen bij operaties.

Waar ga je werken?
Je komt te werken binnen het team van de polikliniek Oogheelkunde. Wij werken op de verschillende
Isala locaties in Kampen, Zwolle en Meppel (in een gloednieuw ziekenhuis). Dit, omdat we het
belangrijk vinden dat we onze zorg dichtbij onze patiënten organiseren. Wij werken met de nieuwste
apparatuur en verbeteren onze patiëntenzorg steeds verder. Het team bestaat uit veel verschillende
professionals, die nauw en goed samenwerken. En dat is leuk, want we leren van elkaar en worden
daarmee als team sterker.
Je werkt volgens rooster, waarbij we samen de werkdagen en de locaties bepalen. Dus houd je van
veel variatie, dan zorgen we ervoor dat je overal inzetbaar kunt zijn!

Wie ben je en wat breng je mee?
•

•
•
•

Je bent een zelfstandige, patiëntvriendelijke professional die de opleiding voor technisch
oogheelkundig assistent of optometrist (bijna) heeft afgerond. Voor optometristen die net
gediplomeerd zijn, is dit een geweldige kans om werkervaring op te doen in een klinische setting.
Beschik je over de opleiding assistent operatieve zorg, dan is dat voor ons een pre.
Je houdt van je vak en vindt het leuk je kennis op pijl te houden, te delen en te vergroten.
Je vindt het leuk om mee te denken in het doorontwikkelen van je vak en het team. Als je denkt
dat iets anders kan, waardoor de zorg beter wordt, dan geef je dit aan en pak je het op.
Je kunt goed plannen en organiseren, maar moet iets opeens anders, omdat de situatie dat
vraagt, dan pas je je aan. Je begrijpt dat de patiënt op 1 staat en levert daar graag je bijdrage
aan.

Wat bieden wij?
•
•

•

We heten je graag welkom in ons multidisciplinaire team, waar de variatie aan werk en
onderzoeken uitdagend is. We zorgen ervoor dat je goed wordt ingewerkt, zodat je je snel thuis
voelt.
De Cao Ziekenhuizen is van toepassing. De functie is ingeschaald in FWG 45 met een huidig
maximumsalaris van € 3.468,00 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (36 uur per
week), afhankelijk van ervaring. De pensioenregeling is aangesloten bij het pensioenfonds Zorg
en Welzijn.
In eerste instantie krijg je een aanstelling voor een jaar, voor minimaal 24 uur per week. Het
exacte aantal uren, de werktijden en de werklocaties bepalen we in overleg, want we vinden het
belangrijk dat werk en privé goed in balans zijn. We hebben de intentie dit dienstverband na een

•
•

jaar om te zetten in een dienstverband voor onbepaalde tijd als deze wens van beide kanten
bestaat.
We bieden je de mogelijkheid opleidingen en trainingen te volgen, om jezelf zowel professioneel
als persoonlijk te ontwikkelen.
Isala biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo hebben we een actieve
personeelsvereniging en een eigen Centrum voor Loopbaan en Mobiliteit. En omdat we gezond
en met plezier werken belangrijk vinden hebben een Isala breed het programma "Sterk &
Fit" met allerlei trainingen en workshops om (zowel mentaal als fysiek) fit te blijven en je werk
met plezier te doen.

Wil je meer weten?
Heb je nog vragen of wil je een dagje meelopen om de sfeer te proeven en het werk te ervaren?
Neem dan gerust contact op met Gery Laarman, operationeel leidinggevende, via telefoon 088 624
21 89. Gery staat je graag te woord.
Solliciteren kan uitsluitend via onze jobsite www.isalawerkt.nl

