De maatschap Medisch Specialisten Noord West (MSNW) levert topklinische zorg aan de
Noordwest Ziekenhuisgroep.
MSNW streeft naar optimale kwaliteit van zorg, voor de patiënt in het bijzonder en de
gezondheidszorg in het algemeen. Dit doet MSNW door sterk in te zetten op innovatie en de
ontwikkeling van nieuwe patiëntgerichte diensten. MSNW levert goede zorg voor mensen, door
mensen.
De organisatorische eenheid Oogheelkunde is ter vervanging op zoek naar een enthousiaste

Oogarts (0.8 – 1.0 fte)
Tijdelijk dienstverband

De vakgroep oogheelkunde bestaat momenteel uit 5 oogartsen in maatschapsverband en 2 chef’s de
clinique. Wegens vervanging is er plaats voor een chef de clinique Oogheelkunde.
Binnen de vakgroep hebben we een aantal subspecialismen, waaronder vitreoretinale chirurgie,
corneachirurgie, glaucoomchirurgie, uveitis en kinderoogheelkunde/ strabismus.
Wij vragen
Wij zijn op zoek naar (een) enthousiaste collega(’s) met goede chirurgische vaardigheden.
Tot aanbeveling strekt ervaring c.q. interesse in een deelgebied (glaucoom(chirurgie), oculoplastische
chirurgie, cornea en vitreoretinale chirurgie)
Naast de klinische en poliklinische zorg bent u bereid te participeren in onderzoek-, onderwijs- en
management activiteiten van de groep. Werkzaamheden zullen op beide locaties van Noordwest
plaats vinden. We werken met een groep ervaren en gemotiveerde optometristen, orthoptisten, TOA’s
en een PA en ANIOS.
Ook arts-assistenten in opleiding die in 2022 hun opleiding afronden worden uitgenodigd te reageren.
Wij bieden
Er wordt een tijdelijk dienstverband geboden, in eerste instantie voor 1 jaar, in dienst van MSNW.
Salariëring volgens AMS.
Informatie en sollicitatie
Neem voor meer informatie contact op met mw. dr. M.L.Sminia, oogarts,
(Voorzitter Organisatorische Eenheid) mail : m.l.sminia@nwz.nl en/of dhr. drs. G.G. Soerjoesing,
oogarts, mail: G.G.Soerjoesing@nwz.nl, telefoon 072 5483210.
Zie ook de website www.msnw.nl en www.nwz.nl

Uw sollicitatiebrief met CV kunt u sturen naar:
Maatschap Medisch Specialisten Noord West,
t.a.v. afdeling P&O
Wilhelminalaan 12
1815 JD Alkmaar
msnwpeno@nwz.nl

Uw sollicitatie ontvangen wij bij voorkeur digitaal. De sluitingsdatum is 1 augustus 2022.

