Technisch oogheelkundig assistent
32-36 uur per week
200 patiënten per dag die de polikliniek bezoeken. Complexe oogaandoeningen. Veel variatie in je
werkzaamheden. Als technisch oogheelkundig assistent haal je bij ons alles uit je vak!
Functie inhoud
Je dagelijkse verantwoordelijkheid als technisch oogheelkundig assistent (TOA) is de algemene
ondersteuning van de oogheelkundige zorg in de polikliniek. Je ondersteunt spreekuren en voert
oogheelkundige (voor)onderzoeken uit voor de (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
Jouw werkplek? De polikliniek Oogheelkunde op de 1e verdieping in het Erasmus MC. De polikliniek
behandelt patiënten met vooral complexe oogaandoeningen. Er komen zo'n 200 patiënten per dag naar
de polikliniek. Je kunt je voorstellen dat dit voor veel dynamiek op de afdeling zorgt.
Er is plek voor jou vrij in een hecht team waar iedereen goed op elkaar is ingespeeld. Het team bestaat
naast collega technisch oogheelkundig assistenten 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
Als technisch oogheelkundig assistent sta je collega's en patiënten op een duidelijke en prettige manier
te woord. Samenwerken doe je graag, maar je kunt ook prima zelfstandig werken. Je ziet wat er om je
heen gebeurt en speelt hier op in. Je stelt de juiste prioriteiten. Als een dag anders verloopt dan vooraf
gedacht, pas jij je moeiteloos aan. Ook heb je oog voor detail. Je houdt niet van slordigheidjes en je gaat
zorgvuldig om met de privacy en gegevens van patiënten. Daarnaast:


beschik je over een afgeronde opleiding Technisch oogheelkundig assistent (TOA).



deins je niet terug voor vernieuwingen en veranderingen. Sterker nog, je vindt het leuk om hier
een bijdrage in 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.



Een bruto maandsalaris van maximaal € 3.675,- (schaal 7M) bij een volledige werkweek van
36 uur.



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.



Sportfaciliteiten in het Erasmus MC.

Alle arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Universitair Medische Centra.
Inlichtingen en solliciteren
Maak van deze vacature jouw nieuwe baan! Solliciteer nu via de sollicitatiebutton. Je ontvangt direct een
automatische ontvangstbevestiging.
Heb je vragen over de vacature? Annemarie Piena, manager Team Oogheelkunde, beantwoordt deze
met plezier. Annemarie is bereikbaar via 010 703 07 22. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure?
Schakel met Anouk van Rosmalen, recruiter, via 06 311 350 71.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

www.werkenbijerasmusmc.nl

