Arts assistent oogheelkunde (ANIOS)/basisarts.
De afdeling Oogheelkunde van Gelre ziekenhuizen zoekt per direct een arts assistent Oogheelkunde
(ANIOS)/basisarts voor gemiddeld 24 uur per week.

Afdeling
Het Gelre ziekenhuis is een groot topklinisch ziekenhuis met de hoofdlocaties Apeldoorn en Zutphen. Daarnaast
zijn er een aantal buiten poliklinieken. Er werken ruim 3500 medewerkers, 300 specialisten en 300 vrijwilligers.
Samen bieden wij een breed palet aan onderzoek, diagnosestelling en behandeling.
Onze oogartsen werken samen met de oogartsen uit Oost-Nederland in Deventer en Winterswijk. Door deze
nauwe samenwerking wordt de Oogheelkundige zorg in Oost Nederland in de volle breedte aangeboden. Naast
de reguliere oogheelkundige chirurgie worden tevens corneatransplantaties, ooglidcorrecties en refractiechirurgie
verricht.
Het team Oogheelkunde bestaat uit 13 oogartsen, 15 optometristen, 5 TOA’s, 4 orthoptisten, 20
polikliniekassistentes, OK- en roosterplanners, een eigen team oogheelkundig chirurgisch assistentes (OK
assistentes) en 2 afdelingshoofden. Voor meer informatie over onze polikliniek kun je kijken op:
www.gelreziekenhuizen.nl/Oogcentrum-Apeldoorn en www.gelreziekenhuizen.nl/Oogcentrum-Zutphen
Werkzaamheden
Je werkzaamheden worden in overleg ingevuld (injecties, spreekuren onder supervisie) en worden voornamelijk
verricht op de locatie Apeldoorn. Je kunt ook ingezet worden op onze locatie in Zutphen.
Je bent ondernemend, kritisch en enthousiast. Bovendien ben je een teamplayer. Je wordt op een zeer
laagdrempelige manier begeleid door onze artsen en overige staf. Jouw ontwikkeling is belangrijk, wij geven je
graag bagage mee om, op termijn, door te groeien.

Aanbod
We bieden je een afwisselende, leerzame werkomgeving en een prettige werksfeer. Bovendien onderhouden wij
goede samenwerkingsverbanden met diverse universitaire centra en met oogartsen in Oost Nederland (Deventer
en Winterswijk).
• Een contract van 24 uur
• Geen avond en- of weekenddiensten
• Een goed salaris conform de CAO ziekenhuizen, FWG 65
• Reiskostenvergoeding op basis van openbaar vervoer (NS maandtrajectkaart 2e klasse)
• Wij vergoeden de kosten van binnenlandse vakgerelateerde Congressen en Symposia
• Er is een opleidingsbudget beschikbaar voor vakgerichte scholing- en trainingen
• Tijdelijke huisvesting is mogelijk
• Apeldoorn is zeer centraal gelegen en uitstekend bereikbaar via de A1, A50 en per openbaar vervoer
Informatie
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Ezra Kroneman, hoofd afdeling Oogheelkunde, locatie
Apeldoorn, via e.kroneman@gelre.nl of telefoonnummer: 06 – 29 01 24 92.
Interesse
Ben je geïnteresseerd? Reageer dan zo spoedig mogelijk. Bij voldoende reacties sluiten wij de vacature.

