Over Oogartsenpraktijk Delfland: Oogartsenpraktijk Delfland is een oogheelkundige
kliniek in het centrum van Delft. Een hecht team van medisch specialisten en
assistenten behandelt een grote variëteit aan oogaandoeningen. De praktijk beschikt
over een modern dagbehandelcentrum waar ingrepen en oogoperaties plaatsvinden. Dit
zijn vooral staaroperaties en oculoplastische operaties. Oogartsenpraktijk Delfland
maakt een gezonde ontwikkeling door en staat aan de vooravond van verdere groei.
Om goed in te kunnen spelen op deze groei, zijn we op zoek naar jou (m/v) om ons
team te komen versterken als:

Technisch Oogheelkundig Assistent
32-40 uur/week
Waar kom je te werken?
Bij Oogartsenpraktijk Delfland werken 7 oogartsen, 3 optometristen, 3 orthoptisten, 2
TOA’s, 3 operatieassistenten en 6 baliemedewerkers/praktijkassistenten. Er wordt hard
gewerkt, maar zeker ook gelachen. Zelfstandigheid, collegialiteit en flexibiliteit is waar
we bij jou naar op zoek zijn. Patiëntvriendelijkheid staat bij ons altijd voorop. We staan
voor zorgzaamheid, innovatie en samenwerking. Medewerkers en patiënten voelen zich
bij ons thuis. We leveren zorg op topniveau en zijn continu bezig onze zorg te innoveren
en verbeteren.

Hoe ziet je dag eruit?
Je hebt een afwisselende functie en werkt nauw samen met de oogartsen,
optometristen en orthoptisten in onze praktijk. Je werkzaamheden bestaan onder
andere uit het ondersteunen van de spreekuren van de oogartsen, het voorbereiden
van het macula spreekuur zowel als het cataractspreekuur. Daarnaast verzorg
nacontroles bij patiënten die een staaroperatie hebben gehad en voer je ook functie
onderzoeken uit, zoals biometrie, gezichtsveld en OCT. Ook zijn er een aantal
ondersteunende administratieve taken.

Dit verwachten we van jou
•

Je hebt een MBO-diploma Technisch Oogheelkundig Assistente

•

Je hebt MBO/HBO denk- en werkniveau

•

Je hebt bij voorkeur minimaal 2 jaar relevante werkervaring.

•

Je kunt prima werken in teamverband zowel als zelfstandig en je neemt je
verantwoordelijkheid.

•

Je hebt goede communicatieve vaardigheden in zowel gespreksvoering als in
schriftelijke rapportage

Hier kun je op rekenen
Op basis van ervaring word je ingeschaald in FWG 40/45 (CAO ZKN)
Je bouwt een goed pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Naast 8% vakantietoeslag ontvang je ook nog eens 8,33% eindejaarsuitkering.
Geen beschikbaarheidsdiensten
Oogartsenpraktijk Delfland is goed bereikbaar. Voor het woon-werkverkeer wordt een
kilometer vergoeding gegeven.
Een dienstverband van 32-40 uur

Meer weten of solliciteren?
We ontvangen je sollicitatie voor 15 juli 2022 graag in de vorm van een motivatie en CV
per mail (info@oapd.nl).
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Josine Peters via 0152126959
Oogartsenpraktijk Delfland
Ezelsveldlaan 108a
2611 DK Delft

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

