Oogarts
22 - 45 uur per week

Introductie
Om ons team te versterken hebben wij plek voor een enthousiaste, allround oogarts voor 0,5
– 1,0 Fte. Zoek je ruimte voor persoonlijke groei? Dan zijn we op zoek naar jou!

De afdeling
De vakgroep Oogheelkunde bestaat uit zeven oogartsen, verdeeld over de locaties Hoorn en
Purmerend. De artsen oefenen het vak in de volle breedte uit en er is speciale aandacht
voor:
•

cataract- en strabismus chirurgie;

•

ooglidchirurgie;

•

neuro-ophthalmologie;

•

en medische retina.

In samenwerking met het A-UMC verzorgen wij de B-opleiding tot oogarts. Daarbij
beschikken we over nagenoeg alle faciliteiten, zoals:
•

voor- en achtersegment OCT;

•

pentacam;

•

endotheelcamera;

•

fluorescentie- en icg angiografie;

•

en volledige koppelingen van apparatuur aan het EPD.

Je nieuwe baan
Als onze enthousiaste en ambitieuze collega oefen je de oogheelkunde in de volle breedte
uit. De bijbehorende werkzaamheden voer je op beide locaties uit – zowel Hoorn als
Purmerend bevinden zich op ongeveer een half uur reizen van Amsterdam Centraal. Je
wordt ondersteund door een team van optometristen, TOA’s, PA’s, coassistenten en twee
AIOS.

Daarnaast draag je met enthousiasme bij aan de opleidingstaken van de AIOS. Uiteraard is
er ook ruimte voor jouw eigen persoonlijke groei, bijvoorbeeld op gebied van ooglid- en
traanwegchirurgie en eventueel glaucoomchirurgie.

Naast algemene vaardigheden heeft de nieuwe collega bestuurlijke ambities.

Je levert een actieve bijdrage aan het bestuur van de afdeling en organisatie. Ook draag je
bij aan de ontwikkeling van onze zorg door onder meer te participeren in commissies en
bestuursorganen.

Wie ben jij?
Wij zijn op zoek naar een door en door Dijklander. Je bent een doordenker. Iemand die niet
alleen wil snappen wat er scheelt, maar ook begrijpt wat voor onze patiënten belangrijk is.
Beter begrepen noemen we dat.

Daarnaast:
•

ben je BIG- en RGS-geregistreerd;

•

beschik je over uitstekende chirurgische vaardigheden, met name phako-chirurgie;

•

heb je ambities om te besturen;

•

ben je een enthousiaste en betrokken oogarts met goede contactuele vaardigheden;

Ben je een arts-assistent in de laatste fase van je opleiding? Ook dan nodigen we je van
harte uit om te solliciteren!

Wat bieden wij jou?
•

Een door en door Dijklander werkplek. Een werkplek waar oprechte interesse, lef en
nuchterheid hand in hand gaan.

•

Daarbij ondersteunen wij jou graag met diverse opleidingsmogelijkheden, bij ons kan
je doorontwikkelen.

•

Wij bieden je een omgeving die uitnodigt om de grenzen van je vakbekwaamheid
steeds te verleggen, we geven je ruimte, verantwoordelijkheid en steun om
doelstellingen te behalen.

•

Salariëring vindt plaats volgens de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialist.

•

De locaties van het Dijklander Ziekenhuis zijn goed bereikbaar met de auto en het
openbaar vervoer. Je standplaats is zowel Hoorn als Purmerend, beiden op ongeveer
een half uur reisafstand van het centrum van Amsterdam.

•

Wij vinden een balans tussen inspanning en ontspanning belangrijk. Zo hebben wij
bijvoorbeeld actieve personeelsvereniging, maar ook een bedrijfsreglement waarbij

met voordeel bijvoorbeeld een fiets kan worden aangeschaft. Ook kun je via
‘CultuurWerkt’ met korting gebruik maken van diverse kunst- en cultuuractiviteiten.
•

Het betreft een aanstelling voor de duur van 1 jaar. Wij gaan uit van een langdurige
samenwerking en geven je dus uitzicht op een vast dienstverband.

Interesse?
Solliciteer direct online en jouw sollicitatieprocedure gaat van start. Wil je eerst nog even
doorvragen? Neem over de vacature gerust contact op met mw dr. N. (Nynke) KlaassenBroekema, oogarts, via 0299 257 257. Sluitingsdatum voor deze vacature is 27 mei a.s.

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt door ons niet op prijs gesteld.

