ANIOS oogheelkunde
Ben je basisarts en heb je de ambitie om in korte tijd veel medische kennis en expertise op te doen
in het uitdagende werkveld van oogheelkunde? Wij bieden jou deze kans!
Bij de Jonkerbosch Medisch Specialisten (JMS) ontstaat bij de afdeling oogheelkunde, per 1 juli
ruimte voor een ANIOS voor de duur van 12 maanden.
Waar je komt te werken
De Jonkerbosch Medisch Specialisten is een per 1 januari 2015 opgericht medisch specialistisch
bedrijf dat een maatschap vormt binnen het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). De maatschap is
ontstaan nadat elf specialismen die tot 1 januari 2015 in aparte maatschappen waren verenigd, hun
krachten hebben gebundeld om de medisch specialistische zorg samen met het CWZ verder te
ontwikkelen. De afzonderlijke specialismen vormen organisatorische eenheden binnen het medisch
specialistisch bedrijf.
Oogheelkunde is een dynamische afdeling! Je werkt samen met oogartsen, orthoptisten,
optometristen, TOA's en polikliniek assistenten. Onze organisatorische eenheid verzorgt een deel
van de opleiding tot oogarts in samenwerking met het Radboud UMC. Sedert medio 2013 is de
oogheelkunde in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis gehuisvest in een nieuwe polikliniek met twee
oogheelkundige operatiekamers. Sedert medio 2015 wordt gewerkt
met een elektronisch patiëntendossier (IFA).
Wat ga je doen
Jouw werkzaamheden bestaan uit directe patiëntenzorg op de polikliniek oogheelkunde onder
zorgvuldige supervisie. Je dient zelfstandig intravitreale injecties toe, doet zelf spreekuren en
assisteert bij kleine chirurgische verrichtingen.
Zo maak jij het verschil
 Je bent opgeleid als basisarts en BIG-geregistreerd.
 Naast een grote mate van zelfstandigheid en eigen initiatief ben je een echte teamplayer.
 Je bent leergierig en wil graag de oogheelkundige kennis en vaardigheden leren toepassen
en uitbreiden.
 Je hebt een prettige manier van communiceren.
Wat je van ons krijgt
 Een salaris tussen de € 3.774,- en € 5.620,- bruto per maand (FWG 65) bij een 36-urige
werkweek.
 Een contract bij de Jonkerbosch Medisch Specialisten voor de duur van 12 maanden.
 Arbeidsvoorwaarden conform Cao Ziekenhuizen.





Een uitdagende werkomgeving, die volop in ontwikkeling is en waar veel ruimte is voor
persoonlijke groei.
Een dynamische functie met veel verantwoordelijkheid en vrijheid tot het nemen van eigen
initiatief.
Een veilig leerklimaat waarin je wordt geïnspireerd door enthousiaste vakspecialisten.

Meer weten, solliciteren of meelopen?
Wil je meer informatie over deze vacature? Bel Yvonne van den Burg (afdelingshoofd) of Jeroen
Koopman, medisch specialist oogheelkunde, 024 365 8195.
Direct solliciteren? Klik op de volgende link om direct naar de vacature te gaan:
https://www.werkenbijcwz.nl/vacatures/anios-oogheelkunde/
Richt jouw sollicitatie aan Jeroen Koopman, medisch specialist oogheelkunde.

