ANIOS Oogheelkunde (32 uur)
Wij zoeken versterking, durf jij de dynamiek aan?

Dit wordt je nieuwe baan
Wil jij een goede basis leggen voor een specialisatie tot Oogarts? Topklinisch ziekenhuis
VieCuri biedt jou de kans om als ANIOS aan de slag te gaan om zo de benodigde
(praktijk)ervaring op te doen.
VieCuri biedt jou een afwisselende baan in de directe patiëntenzorg op de poli
Oogheelkunde. Je draait mee in het spreekuur en dient zelfstandig intravitreale injecties toe
bij patiënten met vocht in het netvlies door diabetes, macula degeneratie of retinale
vaatafsluitingen.
In principe werk je veel samen met en onder supervisie van de oogartsen. Voordeel van deze
functie: je werkt geen avond-/nacht- en weekenddiensten!
Kortom een fijne plek in ons enthousiaste team!

Welkom in het team
De vakgroep Oogheelkunde van VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg bestaat uit
een team van 7 oogartsen die op de locaties in Venlo en Venray werkzaam zijn.
Oogheelkunde is een dynamische afdeling! De turnover aan patiënten is hoog en het groot
aantal verschillende processen zorgt voor voldoende variatie binnen de afdeling. Je werkt
samen met oogartsen, arts-assistenten, orthoptisten, optometristen, technisch oogheelkundig
assistenten (toa's) en doktersassistenten.
Door de vele ontwikkelingen blijft het werk uitdagend.

Wat breng je mee?
Voor deze functie zoeken wij gemotiveerde, enthousiaste arts-assistenten die houden van een
uitdaging!
Ook als je binnenkort je artsexamen behaalt, wordt je van harte uitgenodigd om te solliciteren.

We hebben je veel te bieden
VieCuri Medisch Centrum wil graag het beste uit medewerkers halen en dus ook het beste
geven. Wij streven naar een goede balans tussen werk en privé voor al onze medewerkers.




Salariëring geschiedt volgens cao Ziekenhuizen in FWG 65.
Wij bieden een opleidingsbudget van €1000,-.
Je ontvangt 8,33% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering.



Je kunt gebruik maken van een groot aanbod van e-learnings die je helpen in je
persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Daarnaast biedt VieCuri onder de naam FlexieCuri nog een aantrekkelijk pakket flexibele
arbeidsvoorwaarden aan, zoals korting op sportarrangementen en/of verzekeringen.

Praktische informatie
Locatie Venlo en Venray
Wil je meer informatie over deze functie? Bel dan met Sandra Smeets, oogarts / opleider (06 1533 9931) of met Sankha Amarakoon, oogarts (077- 320 6662).
Zij staan je graag te woord.
Spreekt deze afdeling jou aan? Reageer dan vóór 1 december 2021 via
https://www.werkenbijviecuri.nl/vacaturebeschrijving/anios-oogheelkunde-1.
Reserveer donderdag 9 december a.s. vanaf 18.00 uur alvast in jouw agenda, dan staat jouw
gesprek gepland.
Solliciteren

