Vacature: Oogarts Bartiméus Zeist, 0.6 FTE
Algemeen:
Bartiméus is een expertiseorganisatie gericht op een goed leven voor mensen die
slechtziend of blind zijn. Bartiméus levert onderwijs, zorg en andere vormen van
begeleiding. We zetten ons in voor een maatschappij waarin mensen met een
visuele beperking met zo min mogelijk belemmeringen in hun eigen omgeving
kunnen leven.
De afdeling Bartiméus DVA (Diagnostiek van zeldzame visuele aandoeningen) is
een erkend VWS/NFU expertisecentrum voor erfelijke netvliesafwijkingen, CSNB,
albinisme en cerebrale visusstoornissen. Binnen DVA wordt oogheelkundige,
elektrofysiologische en (neuro-) psychologische diagnostiek verricht,
hoofdzakelijk bij kinderen.
Op de afdeling werken 4 oogartsen, 3 klinisch fysici, 6 orthoptisten en 3
gedragswetenschappers.

Functieomschrijving: De werkzaamheden van de oogarts betreffen de diagnostiek
van zeldzame visuele aandoeningen, hoofdzakelijk bij kinderen, in mindere mate
ook bij volwassenen. Incidenteel wordt ook onderzoek verricht bij mensen met
een verstandelijke beperking. De oogarts maakt deel uit van een multidisciplinair
team. Daarnaast participeert de oogarts in wetenschappelijk onderzoek, in
samenwerking met meerdere universitair medische centra. De oogarts is ook
betrokken bij onderwijs en het geven van lezingen voor professionals. De
aanstelling is voor minstens 0.6 FTE.

Functie-eisen: Een enthousiaste collega met een brede oogheelkundige kennis en
ervaring en een speciale belangstelling voor kinderoogheelkunde,
elektrofysiologie en ophthalmogenetica.
Voldoende geduld, tact en communicatieve vaardigheden zijn noodzakelijk om
het onderzoek goed te kunnen verrichten. Wij verwachten daarnaast
wetenschappelijke interesse, bereidheid om onderwijs te geven en goede sociale
vaardigheden.
Ook artsen die binnenkort hun opleiding tot oogarts afronden worden van harte
uitgenodigd om te solliciteren.

Arbeidsvoorwaarden: Een uitdagende, afwisselende functie in een werkveld dat
volop in ontwikkeling is en mogelijkheden biedt voor verdere uitbouw van
specifieke deskundigheid.
Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Gehandicaptenzorg en het pensioenfonds
Zorg & Welzijn. Salaris is conform AFMS.

Contact: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met prof. dr. M.M. van
Genderen, dr. Y.M. Hettinga of dr. M.J. van Schooneveld, op tel nr 030-6982453

of e-mail mvgenderen@bartimeus.nl. Solliciteren is mogelijk via een mailtje aan
info@werkenvoorbartimeus.nl.

