Oogarts (0,6 FTE)
Wil je als enthousiaste, allround oogarts werken in een ervaren en ambitieus team, in een
opleidingsziekenhuis met moderne en uitgebreide faciliteiten? En wil je graag een van je
aandachtsgebieden verder ontwikkelen? Met ingang van 1 september ontstaat een vacature voor een
oogarts voor 0,6 fte.

Vacaturedetails
Locatie: Veldhoven en Eindhoven
Categorie: Artsen / specialisten

Je werkzaamheden als oogarts
Je bent werkzaam als allround oogarts. Naast je algemene oogheelkundige expertise heb je één of
meer aandachtsgebieden. Ook heb je een actieve inbreng in onze vakgroep.

Uw toekomstige werkomgeving en collega’s
MMC biedt een uitdagende werkomgeving die gericht is op continu verbeteren. Twaalf medisch
specialistische en tal van andere opleidingen zorgen voor een stimulerend opleidingsklimaat. In onze
manier van werken ligt het accent op aandacht voor de mens, wederzijds vertrouwen en innovatie.
MSB de Medici
MSB de Medici is een maatschap die per 1 januari 2015 is opgericht, waarin alle vrijgevestigd medisch
specialisten die in MMC werken, zijn verenigd. Op dit moment bestaat de maatschap uit 138 leden.
MSB de Medici biedt kwalitatief hoogwaardige medische zorg op een betrokken en patiëntgerichte
wijze. De maatschap heeft opleiding en onderzoek hoog in het vaandel staan en wil innovatief en
ondernemend zijn. MSB de Medici werkt op een professionele manier samen met het ziekenhuis.
Vakgroep Oogheelkunde
De vakgroep oogheelkunde is een inspirerende en dynamische vakgroep bestaande uit 7 oogartsen
die de oogheelkunde in de volle breedte uitvoeren. De speerpunten zijn het cataractcentrum,
glaucoomchirurgie en vitreoretinale chirurgie met 3e lijns verwijspraktijk voor ROP chirurgie.
Op beide locaties is er een maculacentrum en worden ooglid- en traanwegoperaties uitgevoerd. Op 1
locatie wordt de strabismuschirurgie uitgevoerd.
Er is opleidingsbevoegdheid voor de perifere stage van de opleiding tot oogarts voor het Radboud
UMC Nijmegen (laatstejaars AIOS voor cataractchirurgie die minimaal een periode van 6 maanden
aanwezig is).
Er is ook een buitenlandse fellow oogarts voor cataractchirurgie die werkzaam is voor telkens 1 jaar.
De werkzaamheden worden ondersteund door een groep ervaren en gemotiveerde TOA’s,
optometristen, orthoptisten, secretaresses en een vast OK team voor de cataractchirurgie op onze
eigen cataract operatiekamer.
Er wordt gebruikt gemaakt van de nieuwste phaco apparatuur en modernste operatiemicroscoop met
opname mogelijkheid voor onderwijs en een digitaal markeringssysteem.
Beide locaties zijn voorzien van OCT (waarvan één met Angio module), IOL master, Yag/SLT laser,
Argon laser, laatste generatie USB/A scan, gezichtsveld en een behandelkamer. Tevens beschikken wij
over een I-Trace.

Deze functie past bij je als






Je een bevlogen en ambitieuze oogarts bent met goede chirurgische vaardigheden. Als nieuwe
collega bieden we je de mogelijkheid om een aandachtsgebied verder te ontwikkelen.
Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.
Je bereid bent om te participeren in managementtaken.
Je enthousiast bijdraagt aan de opleiding van een AIOS en fellow, iets waar onze vakgroep zich
actief voor inzet.

Waarom kies je voor MSB de Medici binnen MMC?
-

-

-

-

MMC is een STZ-ziekenhuis (met locaties in Veldhoven en Eindhoven) met meerdere
topklinische functies. Onze ruim 3400 medewerkers, waaronder ruim 200 medisch specialisten,
leveren iedere dag weer hoogwaardige en vernieuwende zorg.
Ons doel is om Brabant gezonder te maken, we doen dan ook veel aan preventie.
We werken steeds meer vanuit waardegedreven zorg, waarbij samenwerking tussen
verschillende afdelingen (maar ook verschillende zorgpartners) essentieel is.
Als opleidingsziekenhuis bieden wij diverse (vervolg)opleidingen aan, daarnaast vinden wij het
belangrijk dat iedere medewerker zich blijft ontwikkelen. Wij stimuleren en faciliteren dit.
Wij bieden het beste van twee werelden: ruimte voor ontwikkeling, innovatie en wetenschap
binnen een vertrouwde, transparante en laagdrempelige omgeving.
Je treedt toe tot MSB de Medici, waar de vakgroep oogheelkunde deel van uitmaakt. Als MSB
de Medici zijn we ingebed in het MMC. MSB de Medici biedt je een degelijke en
concurrerende maatschapsovereenkomst.
Je gaat werken in een slimme, innovatieve regio die op meerdere fronten veel te bieden heeft.

Interesse?
Heb je interesse in deze functie bij MSB de Medici? Dan ontvangen we je sollicitatie graag zo spoedig
mogelijk, uiterlijk 20 juli 2018, via onderstaande sollicitatiebutton. Je kunt je sollicitatie richten aan dhr.
R.H. Verheesen, voorzitter MSB de Medici.
Wij nodigen zowel oogartsen als oogartsen in spe (die hun opleiding binnenkort gaan vervolmaken)
uit om te solliciteren.
Wil je meer informatie over deze vacature? Bel of maak een afspraak met F.T. Kerkhoff,
vakgroepvoorzitter, te bereiken via telefoonnummer (040) 8886360 of via e-mailadres
F.Kerkhoff@mmc.nl. Ook kun je een van de bestuursleden van MSB de Medici benaderen, via
telefoonnummer (040) 888 9128.
Voor iedere collega die wij aan willen nemen, gaan we referenties na, vragen we een VOG (Verklaring
Omtrent Gedrag) op en controleren we (indien van toepassing) het beroepsregister.
De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 25 juli 2018.

