Vacature Technisch Oogheelkundig Assistent (TOA) bij het
Amphia Ziekenhuis te Breda
Wat ga je doen?
Als technisch oogheelkundig assistent verricht je werkzaamheden gericht op
spreekuurondersteuning. Op verzoek van de arts óf op basis van eigen inzicht, verricht je
zelfstandig functieonderzoeken: gezichtsveldonderzoek, FAG/ICG, fundusfoto’s,
voorsegmentfotografie, OCT en strooilichtmeting. Uiteraard informeer en begeleid je de
patiënten bij dit proces en heb je aandacht voor vragen en behoeften vanuit patiënten.
Naast het patiëntencontact, draag je zorg voor een juiste en zorgvuldige afhandeling van de
administratie. Tot slot lever je ook samen met je collega’s uit het team een belangrijke
bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de afdeling, onder andere door deelname in
projectgroepen.
Kortom, een uitdagende en afwisselende functie, waarin je de mogelijk hebt om jezelf te
ontwikkelen en tegelijkertijd bij te dragen aan het verbeteren van de zorg voor onze
patiënten!

Met wie?
Op de poli oogheelkunde worden patiënten ontvangen en behandeld met verschillende
aandoeningen op het gebied van Oogheelkunde. We zijn een enthousiast team van
oogartsen, artsen in opleiding, artsen niet in opleiding, een Physician Assistant en ongeveer
100 medewerkers in andere functies (waaronder doktersassistenten en Technisch
Oogheelkundig Assistenten).
We werken continu aan kwaliteitsverbeteringen, zoals het inspelen op de veranderende
zorgvraag en de complexiteit van de zorg voor de patiënt. Binnen het team heerst een goede
sfeer, waarbij de contacten laagdrempelig zijn. Naast de volledige uitvoering van het
oogheelkundig specialisme, heeft een aantal oogartsen zich toegelegd op subspecialisaties
zoals glaucoombehandeling, maculadegeneratie, cataractchirurgie, cornea chirurgie en
kinderoogheelkunde.
Als technisch oogheelkundig assistent werk je intensief samen met de medisch specialisten,
arts-assistenten en de overige medewerkers van de poli. .

Werken bij Jouw Amphia
Wij zijn Amphia. Het topklinisch ziekenhuis van de mooie stad Breda. Binnen Amphia draait
het om mensen en hun gezondheid. Dat doen we niet alleen, maar samen. Ongeveer 5000
medewerkers zetten zich dagelijks in voor de beste zorg voor iedere unieke patiënt. Als
opleidingsziekenhuis bieden wij veel ruimte voor jouw groei en ontwikkeling. Allemaal in ons
nieuwe moderne ziekenhuis geheel ingericht op de toekomst.

En wie ben jij?
✓ Je beschikt over een diploma tot technisch oogheelkundig assistent, optometrist,
opticien of een vergelijkbaar oogheelkundig diploma (of rondt deze binnenkort af).
✓ Ook studenten optometrie zijn van harte welkom om te reageren op deze vacature.
Een eventuele constructie als bijbaan naast je studie is zeker mogelijk.

✓ Je werkt graag zelfstandig, maar staat daarnaast ook graag in contact met de patiënt
en je collega’s. Je hebt een hoog energieniveau en weet je communicatief goed uit te
drukken. Goede sociale vaardigheden en doorzettingsvermogen zijn voor jou
vanzelfsprekend.
✓ Door de sub specialismen en de omvang van de poli, is het patiënten aanbod met
bijbehorende pathologieën divers. Flexibiliteit en pro-activiteit zijn essentiële
eigenschappen om goed uit de voeten te kunnen in deze functie. Mede door jouw
inbreng ontstaat een optimale werkwijze en sfeer. Gevoel voor humor en een
gezonde dosis relativeringsvermogen worden erg gewaardeerd binnen ons team!

Dit mag je van ons verwachten
✓ Een onmisbare rol, want op onze mooie en dynamische poli lever jij een belangrijke
bijdrage aan een zo goed mogelijke zorg voor onze patiënten!
✓ Een jaarcontract voor minimaal 24 uur in de week, met uitzicht op een vast
dienstverband. Mocht je meer willen werken, dan behoort een contract voor 28 of 32
uur ook tot de mogelijkheden.
✓ Een salaris van maximaal € 3.468,- bruto per maand, conform CAO Ziekenhuizen
(functiegroep 45, op basis van 36 uur).
✓ Een eindejaarsuitkering en vakantietoeslag van beide 8,33%.
✓ Een fijne werksfeer in een leuk team.
✓ Een online aanbod met allerlei leuke trainingen, activiteiten en praktische tips op het
gebied van gezondheid en welzijn.
✓ Een zeer centrale ligging met goede bereikbaarheid voor zowel OV, fiets als auto.

_________________________________________________________________________

Heb je vragen en/of wil je graag meer weten over deze leuke functie? Neem dan contact op
met Madelon Hager, Meewerkend Teamleidinggevende Zorgkern Oogheelkunde
- Emailadres
- Telefoonnummer

Mhager@amphia.nl
076 595 1583

Solliciteer via onderstaande link:
Technisch oogheelkundig assistent - 1476 - Amphia
(werkenbijamphia.nl)

