Chef de clinique oogheelkunde / oogarts
Kom jij ons als oogarts tijdelijk ondersteunen? Het Medisch Specialistisch
Bedrijf St Jansdal zoekt een waarnemer!
Wat ga je doen?
Als chef de clinique oogheelkunde houd je algemeen oogheelkundig spreekuur.
Per 1 september 2021 hebben wij plek voor een ervaren algemeen oogarts voor de
waarneming van een zwangerschapsverlof. Het gaat om maximaal 4 dagen per week
(minder is ook bespreekbaar) voor de duur van maximaal 4 maanden, maar een kortere
periode is ook bespreekbaar.
De vakgroep oogheelkunde bestaat uit vijf oogartsen in vrije vestiging en een chef de
clinique. De vakgroep verricht haar werkzaamheden op de locatie Harderwijk.
De vrijgevestigde medisch specialisten hebben zich sinds 1 januari 2015 verenigd in de
Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf St Jansdal U.A. Binnen het MSB St Jansdal
zijn gelijkgerichtheid, vertrouwen en samenwerking belangrijke waarden. Het MSB is met
deze waarden als uitgangspunt, geharmoniseerd.

Wat bieden wij jou?






Een tijdelijk contract. Een aanstelling middels een waarneemovereenkomst behoort ook
tot de mogelijkheden. De standplaats is Harderwijk.
Het salaris wordt ingedeeld volgens de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten
(AMS).
Je bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn. Daarnaast bieden wij
interessante extra’s, waaronder korting op jouw zorgverzekeringspremie en de MKA
(Meer Keuze Arbeidsvoorwaarden) regeling.
Via de St Jansdal academie kun je (online) werken aan jouw persoonlijke en
professionele ontwikkeling. Ook zijn er regelmatig leuke initiatieven, waaronder
workshops, om jou gezond en vitaal te houden.

Wat vragen wij van jou?
Een afgeronde opleiding geneeskunde en de vervolgopleiding tot oogarts.

Ben je enthousiast?
Solliciteer dan via onze website www.werkenbijstjansdal.nl. Je kunt jouw reactie
vergezeld van jouw CV digitaal sturen aan de heer Th.F.M. Fennis, voorzitter Coöperatie
MSB St Jansdal via de website www.werkenbijstjansdal.nl.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met één van de
oogartsen van de vakgroep:
Sander Beers, 06 53119006
Marianne de Lint, 06 41274047
Andrea Schneemann, 06 41255638
Ben van Noort, 06 13063068
Carla Westeneng, 06 11015694
Werk je al bij het St Jansdal? Solliciteer dan altijd via de interne vacatures onder Mijn
AFAS voor een correcte verwerking van je gegevens.
Het aanvragen van een VOG (verklaring omtrent gedrag) is onderdeel van de
sollicitatieprocedure voor externe sollicitanten. Bij aanname verzorgen wij de aanvraag
digitaal. De kosten hiervoor worden vergoed. Het navragen van recente referenties
kan deel uitmaken van de procedure.

