De patiënt in het middelpunt van onze aandacht, dat is
de focus van Bernhoven. Betere zorg door minder zorg,
ook wel zinnige zorg genoemd. Om de zorg zo in te
richten betrekken we onze patiënten bij de beslissingen
over hun zorgtraject. En werken we intensief samen met
de huisartsen en andere zorgverleners uit de regio. We
hebben waardevolle afspraken met zorgverzekeraars
gemaakt zodat onze zorg toekomstbestendig is. Om dit
te realiseren is de organisatie in transitie. Een transitie
van productiegerichte zorg naar patiëntgerichte zorg,
waarbij we integraal het patiëntenproces gaan volgen.

Ben jij de bevlogen, nieuwe collega die nieuw elan brengt binnen de vakgroep
oogheelkunde en vorm en inhoud geeft aan de ambitie van Bernhoven? Wij vragen,
wegens uitbreiding van de vakgroep,

oogartsen
2,0 fte
Met 3 oogartsen en professionals als TOA’s, optometristen en orthoptisten, vormen wij een
ervaren team. In ons screeningscentrum is de optometrist de schakel tussen patiënt en
oogarts. De polikliniek heeft een moderne uitrusting en er zijn goede OK-faciliteiten. Kom jij
ons team versterken met het oog op toekomstgerichte, zinnige zorg?
Ben jij een ondernemende, patiënt- en resultaatgerichte allround oogarts met visie op de
toekomst en goede chirurgische vaardigheden? Dan vragen wij jou te reageren want wij
hebben posities vacant waarin je, samen met ons, kunt bepalen wat jouw aandachtsgebied
wordt binnen de oogheelkunde. Oogartsen in opleiding, die in de nabije toekomst hun
specialisatie afronden, nodigen wij uit om te reageren evenals oogartsen die toe zijn aan een
volgende stap in hun carrière.
Wij bieden een dienstverband voor onbepaalde tijd met Bernhoven. Salariëring conform
AMS, plus inconveniëntentoeslag, plus een variabele beloning die kan oplopen tot 15% van
het brutosalaris. Indien andere vormen van honorering je meer aanspreken dan zijn wij
bereid daarover in gesprek te gaan.
Informatie en solliciteren
Meer weten? Kijk op www.bernhoven.nl of bel met:
Mariëlle Bartholomeus, medisch directeur, m.bartholomeus@bernhoven.nl, 0413 - 40 28 51;
Wilda Batubara, oogarts, w.batubara@bernhoven.nl 0413-40 14 63;
Harriët van Diemen, oogarts, h.vandiemen@bernhoven.nl, 0413 - 40 14 64.
Jouw sollicitatie met Curriculum Vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk. Deze kun je
mailen naar Bernhoven, t.a.v. mevrouw H. Wouters, directeur HR:
hrm.medischestaf@bernhoven.nl.
Een assessment door een onafhankelijk onderzoeksbureau maakt deel uit van de procedure.

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

	
  

