Het Coöperatief MSB Alrijne U.A. is een medisch specialistisch bedrijf dat in samenwerking met de
Alrijne Zorggroep medisch-specialistische zorg levert in de Rijn-, Duin- en Bollenstreek. In de Alrijne
ziekenhuizen werken 230 medisch specialisten waarvan 170 vrijgevestigde specialisten, verdeeld over
16 vakgroepen, lid zijn van het MSB Alrijne. Naast de vrijgevestigde specialisten heeft het MSB Alrijne
ook medisch personeel in loondienst, zoals arts-assistenten, onderzoekers en medisch specialisten.
Samen met de Alrijne Zorggroep bieden zij kwalitatief hoogwaardige medische zorg in de Alrijne
ziekenhuizen te Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn. Naast het aanbieden van zorg is het MSB
Alrijne actief op het gebied van onderwijs en onderzoek.

Het MSB Alrijne zoekt per direct

ANIO(S) OOGHEELKUNDE M/V (20,25 uur/4-5 dagdelen per week)
Afdelingsinformatie
De vakgroep oogheelkunde binnen de Alrijne zorggroep bestaat uit elf oogartsen, een AIOS en ANIOS
die samen werken aan hoogwaardige patiëntenzorg. We werken op drie locaties: Alphen aan den Rijn,
Leiderdorp en Leiden. Een van onze speerpunten is medische retina. In verband met een verhoogd
aanbod aan medische retina problematiek is het aantal behandelingen middels intravitreale anti-VEGF
injecties de afgelopen jaren fors gestegen.
Wij zoeken:
Een ANIOS oogheelkunde die
- snel leert en op een verantwoorde manier patiëntenzorg kan verrichten
- beschikt over een goede handmotoriek
- de intentie heeft om minstens een jaar te blijven
- BIG geregistreerd is en in het bezit is van een diploma basisarts
Wij bieden:
Een plezierige werksfeer en een goed functionerend team. De werkzaamheden zullen primair bestaan
uit het toedienen van intravitreale injecties, geen diensten. Salariëring volgens de CAO Ziekenhuizen.
Informatie
Wil je meer weten over deze functie en/of heb je vragen ? Neem dan contact op met Lisette van Aart,
teamleider polikliniek Oogheelkunde, via telefoonummer 071-5828282.
Sollicitatie

Indien je interesse hebt kun je reageren op deze vacature via https://werkenbijmsbalrijne.nl
Verdere informatie over het MSB Alrijne kun je onze website raadplegen ; www.msbalrijne.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

