Vacature Oogartsen (0.8 fte)
Wij zoeken
In verband met de pensionering van een collega zijn wij op zoek naar een
ambitieuze, enthousiaste oogarts om ons team te versterken. Ook collegae die
binnenkort de opleiding afronden zijn van harte uitgenodigd te solliciteren. De
voorkeur gaat uit naar een subspecialisatie in cornea of medische retina, maar
overige subspecialisaties zijn bespreekbaar. De startdatum zal in overleg worden
afgestemd.
Wij bieden
- Een aanstelling als zelfstandig medisch specialist binnen de Medische
Specialistische Coöperatie LangeLand Ziekenhuis met de volgens deze MSC
gangbare inverdienregeling.
- Werken in een modern, ruim opgezette, goed geoutilleerde polikliniek waarin
veel pathologie gezien wordt.
- Zeer goede onderlinge samenwerking en een goede sfeer.
Werkomgeving
De vakgroep oogheelkunde bestaat uit vijf oogartsen, waarvan er één binnenkort met
pensioen gaat. De vakgroep wordt ondersteund door een zeer trouw, ervaren en
gemotiveerd team van doktersassistenten, zes TOA’s, één optometrist, vier
orthoptisten, één P.A. i.o. en één contactlens/low vision specialist. De spreekuren
worden altijd ondersteund door TOA’s. We beschikken o.a. over een patroon-laser,
YAG laser met SLT module, OCT, FAG en een pentacam. Onze polikliniek is
gelegen naast het OK-complex waar we een operatiekamer tot onze beschikking
hebben met eigen specialistisch opgeleide doktersassistenten. De oogheelkundige
activiteiten vinden plaats op twee locaties: op de polikliniek in het Langeland
Ziekenhuis en in een kliniek in onze vestiging aan de Europaweg in Zoetermeer.
Het Langeland Ziekenhuis is een kernspeler in de gezondheidszorg voor Zoetermeer
en de omliggende gemeenten. We onderhouden een zeer goede relatie met de
huisartsen in onze regio. Door de relatieve kleinschaligheid zijn de lijnen kort en
kennen alle medisch specialisten elkaar goed wat bijdraagt aan een zeer prettige
werkomgeving. Momenteel wordt er nauw samengewerkt met het HaGa Ziekenhuis.
Inlichtingen
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Mw. Y.M. Bartlema
(oogarts, medisch leider) via 079-3462183 of Dhr. C. Klink (bestuurslid MSC LLZ) via
079-3462626.
U kunt uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae uploaden via onze
website.

