Vacature Oogartsen ( 0.8 fte)
Wij zoeken:
In verband met uitbreiding van locaties zoeken wij per 01-01-2019 een ambitieuze, enthousiaste
allround collegae met goede chirurgische en communicatieve vaardigheden. Ook collegae die
binnenkort de opleiding afronden worden van harte uitgenodigd te solliciteren.
Wij bieden
-

Een fulltime- of parttime aanstelling als zelfstandig medisch specialist binnen de Medisch
Specialistische Coöperatie LangeLand Ziekenhuis.
Werken in een modern ruim opgezette goed geoutilleerde polikliniek waarin veel pathologie
gezien wordt.
Zeer goede onderlinge samenwerking en goede sfeer.
Mogelijkheid tot het uitoefenen van je vak in de volle breedte of je meer
toeleggen op deelgebieden als glaucoom of refractiechirurgie.

Werkomgeving
De vakgroep oogheelkunde bestaat uit 4 oogartsen aangevuld met 2 waarnemers. De vakgroep
wordt ondersteund door een zeer trouw, ervaren en gemotiveerd team van doktersassistenten, 6
TOA’s, 2 optometristen, 4 orthoptisten en een contactlens/low vision specialist. De spreekuren
worden altijd ondersteund door TOA’s.
We beschikken over een patroon-laser, YAG laser met SLT module, FAG en OCT en een pentacam.
Onze polikliniek is gelegen naast het OK-complex waar we een OK tot onze beschikking hebben met
eigen specialistisch opgeleide doktersassistenten.
De oogheelkundige activiteiten worden uitgebreid in het stadscentrum met de overname van een
kliniek aan de Europaweg in Zoetermeer zodat alle ambitieuze plannen verwezenlijkt kunnen
worden.
Het Langeland Ziekenhuis is een kernspeler in de gezondheidzorg voor Zoetermeer en omliggende
gemeente met een zeer goede relatie met de eerste lijn. Door de relatieve kleinschaligheid zijn de
lijnen kort en kennen alle medisch specialisten elkaar goed wat tot een zeer prettige werkomgeving
leidt. Sinds 2015 maakt het ziekenhuis deel uit van de Reinier-Haga Groep. Nadere samenwerking
met onze partners binnen RHG wordt in de toekomst nagestreefd.
Inlichtingen
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met mw. Y.M. Bartlema (oogarts, medisch
leider) tel: 079-3462183 of 06-41398310 of dhr. P. Langendijk (voorzitter MSC LLZ tel 079-3462626).
U kunt uw schriftelijke sollicitatie vergezeld van curriculum vitae ovv vacature oogarts voor 01-122018 richten aan www.langeland.nl/vacatures
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