Eyescan is een snelgroeiende organisatie van oogheelkundige klinieken. Met 9 klinieken voor
algemene oogheelkunde, twee klinieken voor brilvervangende chirurgie en twee klinieken
voor glasvocht- en retinachirurgie kan nagenoeg iedere zorgvraag worden beantwoord. Voor
onze vestiging in Utrecht zijn wij op zoek naar een allround oogarts
Waar bent u goed in?
U bent allround oogarts met goede communicatieve vaardigheden. Subspecialisatie glaucoom
of medische retina is een pré. U bent een teamspeler en functioneert het best in een groep,
die samen verantwoordelijk wil zijn voor het leveren van goede kwaliteit en
patiëntvriendelijke zorg. Ook collegae die in de afrondende fase van hun opleiding zitten
worden van harte uitgenodigd om te reageren.
Wij bieden
Na een selectieprocedure treedt u toe tot een plezierige groep oogartsen paramedici en
ondersteunend personeel, werkzaam in een goed georganiseerde oogheelkundige kliniek.
Voor de indiensttreding geldt de CAO-AMS.
Wat gaat u bij ons doen?
U komt te werken in een team van allround oogartsen met als aandachtsgebieden (refractieve)
cataractchirurgie, traanwegchirurgie, oculoplastische chirurgie en medische retina.
U wordt ondersteund door een uitgebreid team van orthoptisten, optometristen, TOA’s, OKassistenten en anesthesiemedewerkers. Onze oogartsen werken veel met supervisie spreekuren,
waarbij de patiënt volledig wordt voorbereid door de optometrist/orthoptist en de oogarts supervisie
heeft over een aantal spreekuren.
We zijn een opleidingscentrum voor optometristen, orthoptisten en physician assistants, waarbij u
wordt aangemoedigd een bijdrage te leveren aan hun opleiding.

Herken u zichzelf in deze functie?
Bent u enthousiast? Solliciteer dan via sollicitaties@eyescan.nl. Stuur uw CV en motivatiebrief
zo spoedig mogelijk naar ons toe. Geef daarin duidelijk aan voor welke locatie de sollicitatie
is. De vacature sluit zodra we de juiste kandidaat hebben gevonden.
Wilt graag meer informatie over deze vacature? Neem dan voor vragen contact op met
Daniël Gerritsen via 06-24 77 80 26
Screening van CV, diploma’s, identiteitsbewijs en VOG (verklaring omtrent gedrag) zal (deels)
onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

