De zorgeenheid Oogheelkunde heeft vanaf 1 januari 2022 een vacature voor een

ANIOS of Physician Assistant Oogheelkunde
24 tot 32 uur per week
Voor een periode van 6 maanden ter vervanging bij zwangerschapsverlof

Jouw uitdaging
Als ANIOS of Physician Assistant Oogheelkunde vervang je onze Physician Assistant;
 Werk je deels zelfstandig en deels onder supervisie, binnen geprotocolleerde afspraken
 Lever je directe patiëntenzorg door middel van het geven van intravitreale injecties voor patienten met macula
degeneratie, diabetisch macula oedeem of na een vasculaire retinale occlusie
 Houd je zelfstandig (onder supervisie van een van de oogartsen) spreekuren

Jouw werkomgeving
Binnen de zorgeenheid Oogheelkunde werk je samen met tien oogartsen, 1 physician assistant in opleiding en het
(medisch) ondersteunende team verdeeld over de ETZ locaties TweeSteden en Elisabeth.
De zorgeenheid Oogheelkunde is een dynamische afdeling waar daadkracht, enthousiasme en flexibiliteit belangrijke
kenmerken zijn.

Jouw profiel





Je bent een BIG-geregistreerde basisarts of physician assistant
Je hebt bij voorkeur enige ervaring binnen de oogheelkunde
Je beschikt over goede sociale vaardigheden, maakt je snel dingen eigen en bent enthousiast over het vak.
Je bent bereid en beschikbaar om mee te draaien in ons rooster.

Ons aanbod








Een functie op basis van 24 tot 32 uur gemiddeld per week, verdeeld over 3 a 4 dagen.
Een dienstverband voor bepaalde tijd voor de duur van 6 maanden
De mogelijkheid om mee te lopen met de huidige physician assistant of een oogarts om een beeld te krijgen
van de werkzaamheden;
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de Cao Ziekenhuizen afhankelijk van de functie bij physician assistant
FWG 60, maximaal € 4.798,-- bruto per maand op basis van fulltime aanstelling van 36 uur per week, bij ANIOS
salaris volgens een functie-indeling in FWG 65, maximaal € 5.932,- bij een volledige werkweek van 38 uur.
Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.
Veel aantrekkelijke extra arbeidsvoorwaarden, zoals een vaste eindejaarsuitkering van 8,33%, vakantietoeslag,
tegemoetkoming reiskosten, meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden met onder andere uitgebreid
fietsenplan.

Informatie en sollicitatie
Neem voor meer informatie contact op met Esmeralda Goorden, vakgroepmanager, ecmp.goorden@etz.nl, (06) 20
48 35 75 (maandag t/m donderdag).
Stuur je cv en motivatiebrief voor 22 november 2021 aan onze personeelsadministratie, gebruik daarvoor
onderstaande sollicitatieknop en vermeld vacaturenummer 2021.367.
De gesprekken worden gepland op maandag 29 november 2021.
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Bij indiensttreding doen wij een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de gemeente waar je
ingeschreven staat. Een VOG geeft aan dat jouw gedrag geen belemmering vormt voor deze functie. De VOG moet
binnen 2 maanden na je eerste werkdag in ons bezit zijn.
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