OOGARTS | Ogen | Lelystad | 27-36 uur

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. Je
neemt ruim de tijd voor elke patiënt. 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. We zoeken een leuke en ondernemende
collega die ons team komt versterken.
VOOR WIE EN WAAR GA JE WERKEN?
Je gaat werken bij de focuskliniek van Bergman Clinics|Ogen in Flevoland, bestaande uit de
hoofdlocatie Lelystad en een buitenpoli in Emmeloord. In deze focuskliniek maak je onderdeel uit van
een team dat bestaat uit 5 oogartsen, 9 optometristen, 3 orthoptisten, 3 TOA’s, 2 physician assistants
en 1 ANIOS. Op onze locatie staat centraal dat je als oogarts vooral bezig bent met de medische
inhoud en tijd hebt voor jouw patiënt. Naast staar en maculadegeneratie als grootste zorgpaden,
richt de focuskliniek in Flevoland zich ook op glaucoomchirurgie, ooglidchirurgie en
kinderoogheelkunde.
Toegankelijkheid, patiënt tevredenheid en werkplezier zijn voor ons erg belangrijk. Door in te zetten
op taakherschikking en een gezonde focus op een kritisch herhaalbeleid, kun je als oogarts het beste
uit jezelf halen. Zo worden physician assistants en ANIOS ingezet op IVI’s en eigen spreekuren en is er
een aparte workflow opgezet voor premium lenzen waar gebruik wordt gemaakt van onder andere
de IOLmaster 700 en een pentacam. Ondersteunende optometristen en TOA’s nemen naast
meetwerk en spreekuurvoorbereiding zoveel mogelijk werk uit handen in de vorm van administratie
en patiëntvoorlichting. Al deze processen worden ICT technisch ondersteund middels ons EPD (HiX)
en Zeiss Forum.
De spreekuren vinden plaats tussen 8.30u en 17:00u. Daarnaast blijft de dienstenlast blijft beperkt
doordat de diensten worden verdeeld over verschillende locaties in de regio midden. De diensten
worden daarmee verdeeld onder 17 collega’s.
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. Affiniteit met premium lenzen is een pre. 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 op onze website waar deze vacature gepubliceerd staat,
https://www.werkenbijbergmanclinics.nl/vacatures. Wacht niet te lang. De vacature sluit zodra we
de juiste kandidaat hebben gevonden.
Heb je nog vragen voordat je de knoop doorhakt? Stuur dan een mail naar
sollicitatie@bergmanclinics.nl.

Screening van CV, diploma's, identiteitsbewijs en VOG (verklaring omtrent gedrag) zal (deels)
onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

