
 

 

Technisch oogheelkundig assistent (TOA) 
32 – 36 uur per week 
 
Op de polikliniek Oogheelkunde vinden, naast de spreekuren van de artsen, ook tal van 
functie-onderzoeken plaats als voorbereiding op een consult en worden er kleine ingrepen 
uitgevoerd in een zelfstandige behandelkamer. Dat maakt dat de polikliniek een zeer 
dynamisch karakter heeft. Het team waarin je komt te werken bestaat uit 8 oogartsen en ca. 
50 medewerkers waaronder een Physician Assistant, optometristen, orthoptisten, technisch 
oogheelkundig assistenten, doktersassistenten en administratief medewerkers. Als technisch 
oogheelkundig assistent heb jij een belangrijke rol binnen dit enthousiaste en dynamische 
team.  
 
Wij zijn Meander Medisch Centrum. Hét ziekenhuis van Amersfoort en omstreken. 
Gebouwd volgens de principes van ‘healing environment’: éénpersoonskamers, veel licht en 
ruimte en zicht op een groene omgeving. Een van de 28 topklinische ziekenhuizen in 
Nederland. Samen met 3200 collega’s leveren we patiëntenzorg op hoog niveau en lopen we 
voorop in hoogwaardige medische technologische voorzieningen, onderzoek en onderwijs. 
Wij staan voor mensgerichte zorg; echt contact, oprechte aandacht, persoonlijke keuzes en 
samenwerking is wat wij onze patiënten en elkaar beloven. Wij willen er zijn voor mensen op 
het moment dat het ertoe doet. Iedereen vanuit zijn eigen deskundigheid. 
 
Lees hier meer over Meander Medisch Centrum.  

 
Wat ga je doen 
Als Technisch Oogheelkundig Assistent werk je in opdracht van de oogarts zelfstandig aan 
oogheelkundige onderzoeken, zoals metingen en functieonderzoeken. 
Je verwerkt de resultaten digitaal en je zorgt ervoor dat de arts de resultaten tijdig heeft, 
zodat hij zijn beleid op je onderzoeken kan afstemmen. 

Wij vragen 

 Je hebt een afgeronde opleiding tot Technisch Oogheelkundig Assistent. 

 Je bent klantgericht en stressbestendig. 

 Je hebt affiniteit met de zorg en bent iemand die echt wil gaan voor de patiënt, het team 
en behandelaars. 

 Je hebt goede communicatieve vaardigheden en technische vakbekwaamheid. 

 Je bent in staat om zowel in teamverband als zelfstandig te werken en je vindt het 
belangrijk om jouw bijdrage te leveren aan een goede sfeer op de afdeling. 

 
Wij bieden 

 Een contract voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. 

 Een salaris van € 2.554,- tot maximaal € 3.468- bruto per maand (FWG 45) bij een 36-
urige werkweek, afhankelijk van je ervaring. 

 Goede scholingsmogelijkheden. 

 Een boeiende werkomgeving in een prettige werksfeer. 

 Interessante extra’s, zoals een fietsplan, bedrijfsfitness, eindejaarsuitkering, 
premiekorting op je verzekeringen. 

 Goede bereikbaarheid met openbaar vervoer en auto (voldoende parkeergelegenheid). 
 
 



 
Enthousiast geworden? 

Solliciteer dan direct via de sollicitatiebutton op www.werkeninmeander.nl .   
Je kunt t/m 1 mei. a.s. reageren op deze vacature. 
 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Ingrid Methorst, 
teammanager, via telefoonnummer 033 – 850 4060. 
 
 
 

 

http://www.werkeninmeander.nl/

