Het HagaZiekenhuis is één van de grootste STZ-ziekenhuizen van Nederland. Met ruim 3600
medewerkers en 275 specialisten werken we aan de beste zorg voor onze patiënten. Dit doen we
vanuit onze kernwaarden: zorgzaamheid, innovatie en samenwerking, en vanuit het zorgconcept
Planetree. We hebben bijna alle specialismen in huis. Een aantal daarvan zijn onderscheidend in de
regio, waaronder het HagaHartcentrum, het Juliana Kinderziekenhuis, en Haga Juliana
Geboortecentrum, ons level 1 Traumacentrum, onze oncologische zorg, waaronder de hematologie
stamceltransplantaties, en het centrum voor CF.
Het Medisch Specialistisch Coöperatief (MSC) Hagaziekenhuis is voor de vakgroep oogheelkunde, op
zoek naar een

Vitreoretinaal chirurg (1,0 fte)
Binnen de vakgroep is een vacature voor een oogarts die gespecialiseerd is in de vitreoretinale
chirurgie. U komt te werken in een moderne, goed geoutilleerde praktijk waar EPD, OCT en digitale
FAG volledig zijn geïntegreerd. De maatschap bestaat uit 10 enthousiaste oogartsen. Het vak wordt in
de volle breedte uitgevoerd met als bijzondere aandachtsgebieden vitreoretinale chirurgie,
glaucoomchirurgie en kinderoogheelkunde. De maatschap is werkzaam op de locatie Leyweg van het
HagaZiekenhuis.
Onze vraag
U beschikt over aantoonbaar goede operatieve vaardigheden en een communicatieve instelling.
Verder bent u bereid om te participeren in managementtaken en heeft u affiniteit met opleidings- en
onderwijstaken. Bovendien strekt wetenschappelijke interesse tot aanbeveling.
Arbeidsvoorwaarden
Aanstelling geschiedt middels toetreding tot de Medisch Specialisten Coöperatie (MSC)
HagaZiekenhuis.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de oogartsen dr. K.J.M. Maaijwee of drs. G.
Bamonte via (070) 210 2404.
Contactgegevens
Uw motivatiebrief, vergezeld van uw curriculum vitae, kunt u voor 1 april 2019 richten aan dr.
Maaijwee of drs. G. Bamonte via deze link .
Over de MSC Haga U.A.
De MSC Haga U.A. is een coöperatie die de vrijgevestigd medisch specialisten in het
HagaZiekenhuis samenbrengt in één bedrijf. De leden van de coöperatie garanderen samen met de
collega’s in loondienst en alle andere zorgprofessionals van het HagaZiekenhuis toegankelijke,
veilige en hoogwaardige basis-, specialistische- en topklinische patiëntenzorg, onderwijs, opleiding
en wetenschap. Het MSC Haga U.A biedt een ondernemend en stimulerend werkklimaat, waar
samenwerking, opleiding en persoonlijke ontwikkeling vanzelfsprekend zijn. Ondernemende
professionals krijgen alle ruimte om zich verder te ontwikkelen en hun ambities waar te maken.

