Oogarts (0.6-1.0Fte)

Ben jij een oogarts met goede chirurgische vaardigheden, die naast het
behandelen van patiënten, graag een actieve rol speelt in het verder uitbouwen
en doorontwikkelen van de vakgroep Oogheelkunde?
Als oogarts binnen de vakgroep Oogheelkunde ben je dagelijks bezig met het
behandelen
van
patiënten
met
een
oogziekte
of
oogaandoening.
Cataractchirurgie vormt een belangrijk onderdeel van je werk. Daarnaast is er
ruimte voor het uitoefenen van een aantal subspecialisaties. Naast je werk als
oogarts, zet je je in om de vakgroep verder uit te bouwen, interne processen te
verbeteren en de dienstverlening aan onze klanten te optimaliseren.
Werken op de Afdeling Oogheelkunde
Onze vakgroep bestaat uit 8 ambitieuze en relatief jonge oogartsen. Naast
uitstekende basis oogzorg bieden wij cataractchirurgie, oculoplastische- en
traanwegchirurgie, strabismechirurgie, glaucoomchirurgie & macula-expertise.
Onze polikliniek heeft een goed ontwikkeld cataract zorgtraject met forse
groeimogelijkheden. Uiteindelijk hebben wij de ambitie om ons op dit terrein tot
regionaal centrum te ontwikkelen.
Voor alle oogheelkundige zorg werken we nauw samen met een groep ervaren en
enthousiaste optometristen, orthoptisten, TOA’s en twee physician assistents.
Tevens leidt de vakgroep coassistenten op. We bieden onze oogheelkundige zorg
in een grote zorgregio aan, op alle locaties van Rijnstate in Velp (hoofdlocatie),
Arnhem, Arnhem-Zuid en Zevenaar. Onze patiënten beoordelen onze
dienstverlening als warm en persoonlijk.
De locaties, met name de hoofdlocatie in Velp, zijn voorzien van de modernste
onderzoeksapparatuur- en behandelapparatuur. In Velp en Arnhem vinden de
operatieve ingrepen plaats in goed geoutilleerde OK’s met een enthousiast vast
team. Op alle locaties werken we met een oogheelkundig elektronisch
patiëntendossier.

Wat breng je mee
Opleiding tot oogarts (voltooid/in afronding)
Goede chirurgische vaardigheden en ervaring met cataractchirurgie.
•
•
•
•

•
•

Je bent een enthousiaste en ambitieuze oogarts die beschikt over goede
sociale en organisatorische kwaliteiten.
Bij jou staan kwaliteit, ontwikkeling en professionaliteit hoog in het
vaandel.
Naast de zorgtaken zet je je ook in voor niet patiëntgerelateerde taken als
onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en management.
Teamspirit en samenwerking staan bij jou voorop: je wilt samen met je
collega’s de afdeling uitbouwen en doorontwikkelen naar een stevige
toekomstbestendige afdeling Oogheelkunde binnen Rijnstate.
Je hebt goede contactuele eigenschappen: je bent patiëntgericht en weet
de patiënt goed in te lichten en op zijn of haar gemak te stellen.
Je bent een betrokken en enthousiaste persoonlijkheid.

Rijnstate biedt jou:
• Een uitdagende functie in een topklinisch ziekenhuis. Behalve medisch
inhoudelijk, biedt deze baan je de mogelijkheden om je talenten ook
breder in te zetten.
• Wonen in een prachtige groene woonomgeving, met culturele steden als
Arnhem en Nijmegen om de hoek.
• Toetreding tot de Coöperatie Medisch Specialisten Rijnstate (CMSR). De
CMSR kent een geaccordeerde in- en uitverdienregeling. De vakgroep
maakt onderdeel uit van de Coöperatie Medisch Specialisten Rijnstate
(CMSR). De Coöperatie Medisch Specialisten is een coöperatie met ruim
280 medisch specialisten te Arnhem. De CMSR levert samen met Rijnstate
en andere partners hoogwaardige medisch specialistische patiëntenzorg in
de regio Arnhem –Zevenaar vanuit een gedeelde visie waarin kwaliteit van
zorg en innovatie centraal staan.
Interesse in deze baan?
Je motivatie en cv kun je richten aan de heer F.F. Willems, voorzitter CMSR.
Deze procedure bestaat uit drie gespreksrondes met de vakgroep, de CMSR en
de staf- en ziekenhuiscommissie. De gesprekken vinden plaats op de locatie
Arnhem, Wagnerlaan 55 en worden in overleg gepland.
Voor vragen over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met drs.
Marike Vos (oogarts, medisch manager vakgroep), of dr. Josine van der Schoot
(oogarts), 088 - 005 5025.
Voor meer informatie over de voortgang van de procedure kun je contact
opnemen met Daniëlle Stegers, recruiter via 088 – 005 567 606 / 06 – 5152
1702 of via dstegers@rijnstate.nl
Van alle nieuwe medewerkers wordt voorafgaand aan de indiensttreding een
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd. De kosten hiervoor worden
vergoed door Rijnstate.

