Oogarts
(vacature via MSB Midden Nederland)
0.6 – 0.8 Fte
Vanaf medio/eind 2020
MSB Midden Nederland en Meander Medisch Centrum werken samen onder het motto “Steeds
beter”. Een ieder levert vanuit zijn deskundigheid en competenties een bijdrage aan het realiseren van
de ambities van zowel het MSB als het Meander. Goede patiëntenzorg, gastvrijheid en
zorgvernieuwing staan bij ons hoog in het vaandel.
Binnen Meander is de sectie Oogheelkunde onderdeel van MSB Midden Nederland en bestaat
momenteel uit 8 oogartsen.
De werkzaamheden vinden plaats op locaties in Amersfoort en Baarn. De spreekuren worden altijd
ondersteund door optometristen en toa`s. Tevens zijn meerdere orthoptisten en één physician
assistant (PA) werkzaam. De operatieve werkzaamheden worden verricht in een eigen operatiekamer
en behandelkamers.
Ons primaire doel is het bieden van professionele patiëntenzorg. Hierbij staan de Meander
klantwaarden: betrokken, deskundig en ambitie centraal. We verwachten van alle medewerkers dat
zij, vanuit hun functie en kwaliteiten, hieraan een actieve bijdrage leveren.
Wij vragen
Wij verwachten dat onze nieuwe collega het vak in de volle breedte uitoefent. Een subspecialisatie
strekt tot aanbeveling. U bent een enthousiaste oogarts met een ondernemend karakter en een goed
gevoel voor PR. Naast vakinhoudelijke taken voert u ook beleidsmatige, organisatorische,
onderwijzende en sectie overstijgende taken uit.
Ook als u met de afrondende fase van uw opleiding bezig bent, nodigen wij u van harte uit te
reageren.
Wij bieden
Opname in de sectie geschiedt als vrijgevestigd medisch specialist bij MSB Midden Nederland. Er is
een goodwillregeling van kracht.
Enthousiast geworden?
Solliciteer dan direct via de sollicitatiebutton of via de website van Meander Medisch Centrum,
www.werkeninmeander.nl .
Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer L.P. Camfferman,
voorzitter van de sectie oogheelkunde, te bereiken via telefoonnummer 033-850 50 50.
NB: de exacte startdatum is op dit moment niet nauwkeurig te geven in verband met ontwikkelingen
rondom COVID-19. Wij streven naar toetreding tot het MSB medio/eind 2020.

