Binnen topklinisch ziekenhuis Medisch Spectrum Twente bestaat per direct wegens
uitbreiding een vacature voor een

Oogarts (0.8-1.0 FTE)
Wij zoeken een oogarts die met ons de visie op oogheelkundige zorg in de regio Twente vorm wil
komen geven. De komende jaren zal verder gebouwd worden aan een topklinisch profiel van de
oogheelkunde met daarnaast taakherschikking richting de 1e lijn voor optometrische zorg.

Werkomgeving
Medisch Spectrum Twente is één van de grootste topklinische ziekenhuizen in Nederland. Samen met
3.600 collega’s waaronder 225 medisch specialisten, werken we vóór en mét patiënten in een
gastvrije hoogwaardige en veilige omgeving vanuit onze kernwaarden passie, aandacht en
daadkracht. Voor bijna alle medische behandelingen kan men bij ons terecht.

De afdeling
De afdeling oogheelkunde, met locaties in Enschede en Oldenzaal, is een dynamische afdeling waar
enthousiast en patiëntvriendelijk wordt gewerkt. Het team oogartsen werkt in een open en collegiale
sfeer. Er zijn 6 oogartsen en een physician assistant werkzaam. De oogartsen worden ondersteund door
TOA’s, optometristen en orthoptisten, daarnaast is er een basisarts voor het uitvoeren van intravitreale
injecties.
De afdeling beschikt over een eigen OK en vast OK-team waar onder druppelanesthesie per jaar zo’n 1800
staaroperaties worden verricht. Er wordt onderwijs verzorgd voor coassistenten en diverse paramedici.
Wij werken aan een topklinisch profiel, daarnaast zal taakherschikking richting de 1e lijns optometristen
worden uitgebreid.

Functieomschrijving
Allround oogarts met goede chirurgische en communicatieve vaardigheden, die graag in een team werkt.
Aantoonbare affiniteit met opleiden en management gerelateerde activiteiten is gewenst. Het uitvoeren
van wetenschappelijk onderzoek en verder invulling geven aan subspecialisatie behoort tot de
mogelijkheden.

Wij bieden
Een mooie werkplek in een enthousiast team van collega’s en medewerkers met ruime mogelijkheden
voor het uitvoeren van subspecialisatie(s).
Aanstelling voor onbepaalde tijd voor 0.8 tot 1.0 FTE in een dienstverband volgens AMS+ regeling.

Meer weten
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Peter Lansink, oogarts via tel
nummer 053-4872730 of p.lansink@mst.nl.
Wilt u solliciteren op deze vacature? Kijk dan op www.werkenbijmst.nl/vacatures/ en reageer via de
sollicitatiebutton.

