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Contactpersoon: Mechteld Bentinck (Regio Manager), m.bentinck@bergmanclinics.nl
Je hebt de specialisatie tot Oogarts afgerond en al wat ervaring opgedaan als specialist. Je hebt de
wens je in de breedte te willen ontwikkelen of juist verder specialiseren. Patiëntcontact is voor jou
zeer belangrijk. Ben je daarnaast ondernemend, enthousiast en een echte teamplayer? Dan zijn wij
op zoek naar jou!
WAT GA JE PRECIES DOEN?
Je oefent het vak van Oogarts in de volle breedte uit en deelt kennis met de beste specialisten. We
leiden AIOS vanuit Amsterdam UMC op. In de kliniek bieden we cataractchirurgie, vitreoretinale
chirurgie, orbita- en oculoplastische chirurgie en glaucoom chirurgie aan. Er is een nauwe
samenwerking met het Amsterdam UMC. Er zijn volop ontwikkelmogelijkheden, zowel in (nog
verdere) specialisatie als binnen de Bergmanorganisatie. De spreekuren worden altijd ondersteund
door een vast team van Optometristen, TOA's en Orthoptisten. Daarnaast zijn er ANIOS en physician
assistants werkzaam. We zoeken een leuke en ondernemende collega die ons team komt versterken.
VOOR WIE EN WAAR GA JE WERKEN?
Je gaat werken bij Bergman Clinics | Ogen in Amsterdam. Bergman Clinics is na de fusie met NL
Healthcare Clinics (Oogziekenhuis Zonnestraal) de grootste gespecialiseerde aanbieder van
oogheelkundige zorg in Nederland. Als focuskliniek kunnen wij door optimaal ingerichte
zorgverlening veel cliënten voorzien van een breed aanbod van behandelingen en bieden we
persoonlijke, hoogkwalitatieve zorg op maat in een ontspannen sfeer. Het team bestaat uit
Optometristen, Orthoptisten, TOA’s, Oogartsen en Refractionisten.
De totale Bergman Clinics-organisatie heeft ruim 2000 medewerkers, 235 medisch specialisten en
meer dan 50 klinieken door heel Nederland, waar we planbare medische zorg bieden. Meestal gaat
dat om medisch noodzakelijke ingrepen, zoals het aanbrengen van een nieuwe heup of
staaroperatie soms om esthetische ingrepen, zoals een ooglidcorrectie. Maar, medisch noodzakelijk
of esthetisch: onze cliënt staat altijd centraal. Bergman Clinics gaat de uitdaging aan de zorg beter te
maken, efficiënter te organiseren en zo betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen.
WELKE TALENTEN EN VAARDIGHEDEN ZIEN WIJ GRAAG?
Je bent een proactieve, gedreven teamspeler met goede communicatieve vaardigheden en met oog
voor de markt en innovaties. Je hebt de specialisatie tot Oogarts (bij voorkeur) enkele jaren geleden
afgerond en hebt vaardigheid in cataractoperaties. Je bent een enthousiaste Oogarts met een
ondernemend karakter en verder ben je goed in het onderhouden van contacten met de verwijzers
en collega's in de regio.
WAT KRIJG JIJ VAN ONS?
Wij zijn ons ervan bewust dat we onze ambities alleen kunnen realiseren door toptalent aan ons te
binden. Daarom besteden we veel aandacht aan de bedrijfscultuur en aan (door)groeimogelijkheden
voor medewerkers. In dat kader bieden we jou een baan met veel afwisselingen in werkzaamheden
en contacten in een omgeving waar altijd wel íets gebeurt. En daarnaast krijg je ook nog:



Een arbeidsovereenkomst die in overleg met jou wordt opgesteld.
Inschaling op basis van AMS of op zzp-basis.

Ben je enthousiast? Solliciteer dan meteen door op de button hieronder te klikken. Wacht niet te
lang. De vacature sluit zodra we de juiste kandidaat hebben gevonden.
Heb je nog vragen voordat je de knoop doorhakt? Neem dan gerust contact op met ondergenoemde
contactpersoon.
Screening van CV, diploma's, identiteitsbewijs en VOG (verklaring omtrent gedrag) zal (deels)
onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

