OOGARTS | Ogen | Hilversum | 24 uur – 40 uur
Contactpersoon: Olivier van Veen (Regio Manager), o.vanveen@bergmancinics.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 te 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. In de
kliniek bieden we cataractchirurgie en oculoplastische chirurgie. De spreekuren worden altijd
ondersteund door een vast team van Optometristen, TOA's en Orthoptisten, ook zijn er ANIOS
werkzaam. We zoeken een leuke en ondernemende collega die ons team komt versterken.
VOOR WIE EN WAAR GA JE WERKEN?
In de focuskliniek in Bergman Clinics |Ogen Hilversum maak je onderdeel uit van een team dat
bestaat uit TOA’s, optometristen, orthoptisten, ANIOS en andere oogartsen. We bieden persoonlijke,
hoogkwalitatieve zorg op maat in een ontspannen sfeer. De kliniek heeft een volledig uitgeruste
polikliniek en operatiekamer. Door de kleinschaligheid van de kliniek zijn de communicatielijnen kort
en zijn er volop mogelijkheden om je allround te ontwikkelen.
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 en ondernemende teamspeler met goede communicatieve
vaardigheden en met oog voor de markt en innovaties. Het onderhouden van contacten met
verwijzers en collega’s gaat je makkelijk af. Je hebt de specialisatie tot Oogarts (bij voorkeur) enkele
jaren geleden afgerond. Daarnaast is het een grote pre als je ervaring hebt met oculoplastische
chirurgie.
WAT KRIJG JIJ VAN ONS?
Wij kunnen onze ambities alleen realiseren door toptalent aan ons te binden. Daarom besteden we
veel aandacht aan de bedrijfscultuur en aan (door)groeimogelijkheden voor medewerkers. In je baan
bij ons vind je dan ook veel afwisseling in werkzaamheden en contacten, in een omgeving waar altijd
wel íets gebeurt.
Andere voordelen van werken bij Bergman Clinics? Je kunt gebruik maken van de Bergman Academy
en Voordeelwinkel, een goed Fietsplan én de collectieve ziektekostenverzekering van IZZ of Zilveren
Kruis. Daarnaast krijg je:



Dienstverband op basis van een individuele arbeidsovereenkomst of een samenwerking op
basis van ZZP
Een leuk team van oogartsen met ieder hun eigen specialisme of subspecialisme









Volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen op wat jou interesseert
Salaris op basis van kennis en ervaring en marktconforme arbeidsvoorwaarden, op basis van
Bergman Clinics salarisschalen
Reiskosten woon-werk van 0,19 cent per km, met een maximum van 50 km enkele reis
Pensioenregeling bij PFZW
Vakantiedagen: op basis van een fulltime dienstverband per jaar recht op 29 dagen/232 uur.
Maximaal 2 weken verlof op basis van een fulltime dienstverband voor bij- en nascholing,
congresbezoek e.d.
8% vakantietoeslag

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.

