Oogarts (waarnemend)

Het MSCT (Medisch Specialisten Collectief Treant) zoekt voor de vakgroep Oogheelkunde per 1 mei
2020 een ondernemende en ambitieuze oogarts, die ons tijdelijk wil komen versterken wegens
zwangerschapverlof van één van de oogartsen.
Aantal uren 36 (bespreekbaar)
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, te weten voor de duur van
Werklocatie: Stadskanaal
cao AMS
Wat ga je doen
De vakgroep Oogheelkunde levert op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen en ziekenhuislocatie
Refaja in Stadskanaal oogheelkundige zorg. In de nieuwe regiovisie wordt de oogheelkunde op
ziekenhuislocatie Refaja als speerpunt aangemerkt. Je gaat dan ook in eerste instantie werken op
deze locatie. In 2018 is de polikliniek op ziekenhuislocatie Refaja verbouwd. Hierdoor zijn er meer
onderzoekskamers gerealiseerd, wat resulteert in een efficiëntere praktijkvoering. Er wordt gewerkt
met het oogheelkundig elektronisch patiëntendossier IFA en alle beeldvorming wordt vastgelegd in
Forum. Door verdere taakdifferentiatie (PA's, ANIOS, optometristen en orthoptisten) kan beter aan
de stijgende zorgvraag tegemoet gekomen worden. Op beide locatie is een operatie unit voor
operaties onder lokale verdoving. In 2020 wordt op ziekenhuislocatie Refaja een oogheelkundige
operatie unit ingericht met twee behandelkamers, voor verder optimaliseren van de bedrijfsvoering
en om te kunnen blijven voldoen aan de eisen. Daarnaast handhaven we een dagdeel voor de
klinische sessies met anesthesie ondersteuning in het centrale operatiekamercomplex (OKC), voor
strabismus operaties en cataract operaties onder bewaking.
Wie zoeken wij
Wij zoeken een toegewijde oogarts met goede chirurgische vaardigheden voor cataract- en andere
oogoperaties. Een collegiale oogarts die de patiënt centraal stelt en de beste zorg voor de patiënt
nastreeft. Je bent kritisch op de kwaliteit van de zorg en levert een actieve bijdrage aan de borging en
verbetering daarvan. Je draait mee in avond- en weekenddiensten in samenwerking met de
omliggende ziekenhuizen. Uiteraard bent je BIG- en RGS geregistreerd. Ook als je binnenkort de
opleiding tot oogarts afrondt, nodigen wij je van harte uit om te solliciteren.
Margot Dellaert heeft destijds de stap gemaakt en startte als arts in onze prachtige regio.
Lees hier haar verhaal.
Treant Zorggroep
Treant Zorggroep bundelt de krachten van 3 ziekenhuislocaties en 17 centra voor wonen en zorg. Bij
ons kunnen de 300.000 inwoners van de regio Hoogeveen-Emmen-Stadskanaal terecht voor de best
mogelijke zorg. Zorg die past bij hun zorgbehoefte en die zo nodig aansluit op vervolgzorg. Onze 260
medisch specialisten en 6.300 medewerkers zetten zich daar volledig voor in.

Wij zijn er trots op dat we geaccrediteerd zijn voor onze ziekenhuiszorg en verpleeg-, revalidatie- en
ouderenzorg. Samen met onze partners zorgen we voor zorg dicht bij huis als het kan, verder weg als
het nodig is.

MSCT
De medische staf van Treant is verenigd in de coöperatie Medisch Specialisten Collectief Treant
(MSCT). Een unieke bundeling van krachten van een voltallige ziekenhuisstaf (vrijgevestigden,
dienstverbanders, apothekers, psychologen en klinisch chemici) op deze schaal. Om op die manier
met slagkracht en gelijkgericht een bijdrage te leveren aan goede, bereikbare en betaalbare zorg.
Wat bieden wij
Wij zoeken per 1 mei 2020 een waarnemend oogarts voor de duur van 6 maanden ter vervanging van
een collega die met zwangerschapsverlof gaat. Wij bieden een dynamische functie in een team met
enthousiaste en hardwerkende oogartsen, ANIOS en gespecialiseerde paramedici (TOA, orthoptist,
physician assistant en optometrist). Volop kansen om te ontwikkelen en mee te denken over de
toekomst van de oogheelkundige zorg. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring.
Vanzelfsprekend houden we rekening met de huidige arbeidsmarksituatie voor dit specialisme. Het
aantal uren is bespreekbaar.
Ben je enthousiast?
Je bent van harte welkom om vrijblijvend een dag mee te kijken en kennis te maken met de collega’s
van de vakgroep Oogheelkunde in ziekenhuislocatie Refaja in Stadskanaal. Neem hiervoor en voor
meer informatie over deze functie contact op met Margot Dellaert, oogarts en medisch manager
Oogheelkunde. Dat kan via het secretariaat Oogheelkunde, telefoon 0599 65 44 44. Voor informatie
over de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met het team recruitment, telefoon 0591 65
56 56.
Veiligheid staat bij ons voorop. Voordat u bij ons kunt werken checken wij altijd uw referenties en
zien wij graag een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) tegemoet.
Treant Zorggroep voert een preventief vaccinatiebeleid tegen Hepatitis B. Dit betekent dat u
aantoonbaar voldoende bescherming tegen Hepatitis B moet hebben opgebouwd voordat u wordt
aangesteld. Indien nodig verzorgt Treant de vaccinatie.
Wil je solliciteren? Dat kan via deze link. De vacature staat open totdat wij een geschikte kandidaat
gevonden hebben.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

