De vakgroep oogheelkunde van het Coöperatief Medisch Specialisten Albert Schweitzer ziekenhuis heeft,
door deelaanstelling van een van de huidige oogartsen bij het UZ Brussel, een vacature voor een

OOGARTS
Voor 0,75 fte

De vakgroep
De vakgroep oogheelkunde bestaat nu uit 6 oogartsen (5.25 fte) met als aandachtgebieden cataract
chirurgie, ooglid chirurgie, Graves, electieve netvlies chirurgie, Uveitis en medische retina. De vakgroep
streeft naar het leveren van hoogwaardige, adequate en verantwoorde patiëntenzorg in het Albert
Schweitzer ziekenhuis waarin onze speerpunten uitstralen naar onze verwijzers.
Onze vraag
Wij zijn op zoek naar een prettige, enthousiaste, verantwoordelijke allround collega, die in een relatief kleine
vakgroep oog heeft voor collegiaal samenwerken. U kunt de oogheelkunde in de volle breedte uitoefenen.
U heeft speciale interesse en vaardigheden in cataract chirurgie en belangstelling om de netvlieschirurgie
eigen te gaan maken. U beschikt over goede communicatieve eigenschappen in de directe patiëntenzorg,
personeel en management. U participeert in managementtaken voor de vakgroep en het Albert Schweitzer
ziekenhuis. U heeft affiniteit met opleiding en onderwijs co-assistenten, paramedici, verpleegkundigen,
doktersassistenten en voor collega’s binnen en buiten het ziekenhuis (o.a. Huisartsen). De poliklinische
spreekuren worden zeer goed ondersteund door een toegewijd team optometristen en TOA’s. Tevens
beschikken wij over een dedicated Oog-OK waarin cataract en netvlieschirurgie wordt verricht.
Ons aanbod
U komt te werken in een goedlopende, prettige en veelzijdige praktijk in een groot adherentiegebied op de
locaties Dordwijk en Zwijndrecht (in 2017 is op de locatie Zwijndrecht een nieuwe polikliniek geopend en in
2018 wordt op locatie Dordwijk een nieuwe polikliniek gerealiseerd).
Inlichtingen:
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer P. Zuure, medisch manager oogheelkunde,
telefoonnummer 06-26336852.
Informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en onze overige vacatures vindt u op: www.asz.nl en op
www.specialistenasz.nl
Wijze van solliciteren
Bent u geïnteresseerd in deze functie, dan kunt u uw sollicitatie tot en met 14 mei 2018 richten aan
mevrouw dr. G.S. Kooi, voorzitter van het Coöperatief Medisch Specialisten ASz en indienen door het
sollicitatieformulier in te vullen via deze link:
http://www.asz.nl/werk-opleiding/vacatures/
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Aan niet door de manager P&O geautoriseerde opdrachten kunnen geen rechten worden ontleend.

