In verband met groei en daarmee de mogelijkheid tot uitbreiding, zoekt de vakgroep Oogheelkunde
van OLVG een enthousiaste collega:

Oogarts
0,6 - 1,0 fte
Functieomschrijving
Werken bij OLVG betekent werken in hét stadsziekenhuis van Groot-Amsterdam.
Als oogarts binnen onze vakgroep beoefent u uw vak in de volle breedte. Samen met de collega’s ziet
u het als een uitdaging om het huidige hoge niveau van de afdeling Oogheelkunde bij OLVG naar een
nog hoger niveau te tillen. U neemt deel aan het opleiden en begeleiden van AIOS en coassistenten.
OLVG heeft meerdere locaties. Werken bij OLVG kan dan ook ‘werken op meerdere locaties’
betekenen. We kennen twee hoofdlocaties, te weten Oost aan het Oosterpark en West aan de Jan
Tooropstraat. Daarnaast hebben wij een locatie aan de Spuistraat. Uw werkzaamheden zullen
plaatsvinden op alle locaties.
Werkomgeving
OLVG is een groot topklinisch ziekenhuis waar opleiden, onderzoek en het voortdurend streven naar
kwaliteitsverbetering voorop staan. De lijnen zijn kort en er wordt nauw samengewerkt tussen de
verschillende disciplines. Bij OLVG werken we niet voor elkaar, maar mét elkaar aan een beter en
gezonder Amsterdam. OLVG heeft een belangrijke positie in de regio en de stad Amsterdam. De
patiëntengroep is multicultureel en zeer divers.
De vakgroep Oogheelkunde van OLVG bestaat momenteel uit 12 oogartsen, waarbij ruimte is voor
ieders subspecialisatie. Als vakgroep zijn we dynamisch, gedreven en altijd op zoek naar verbetering.
De afdeling Oogheelkunde van OLVG is een goed geoutilleerd verwijscentrum met een zeer breed
palet aan behandelingen. We kennen twee hoofdlocaties, te weten Oost aan het Oosterpark en West
aan de Jan Tooropstraat. Daarnaast hebben wij een locatie aan de Spuistraat. Binnenkort wordt de
polikliniek op locatie West volledig verbouwd en vernieuwd en zullen al onze locaties uitgerust zijn
met een OCT-scan. De oogheelkundige zorg wordt steeds meer vormgegeven in de vorm van
goedlopende ‘straten’, zoals onze maculastraat, glaucoomstraat en premium IOLstraat. Daarnaast
zijn we door de zorgverzekeraars aangewezen als de preferente zorgaanbieder van cataractchirurgie
in de regio. De afdeling wordt goed ondersteund door TOA’s, optometristen en orthoptisten, voor
wie we ook allemaal de opleiding verzorgen. De vakgroep heeft erkenning voor het perifere deel van
de opleiding Oogheelkunde, we werken daarin samen met het Amsterdam UMC. Momenteel hebben
we 5 AIOS en 3 coassistenten.

Functie-eisen
U bent een initiatiefrijke, energieke en flexibele collega, die, net als wij, efficiëntie en continue
kwaliteitsverbetering en samenwerking hoog in het vaandel heeft staan. U bent een allround
oogarts, met goede chirurgische vaardigheden. Een subspecialisatie, in welke vorm dan ook, is
wenselijk, waarbij vermeld moet worden dat vooral interesse en vaardigheden in
glaucoom(chirurgie) van aanvullende waarde zou zijn. We vragen om affiniteit met opleiden,
wetenschappelijke interesse is een pré. Ook AIOS in de laatste fase van hun opleiding worden
uitgenodigd om te reageren.
Wij bieden
Wij bieden een afwisselende en uitdagende functie in een plezierige werkomgeving en in een hechte
groep oogartsen. OLVG kent een organisatiestructuur met resultaatverantwoordelijke eenheden
(RVE’s) die rapporteren aan de raad van bestuur. Aanstelling vindt plaats in dienstverband. Het
dienstverband is conform OLVG-breed beleid in eerste instantie voor de duur van één jaar met de
intentie tot aanstelling voor onbepaalde tijd. Het salaris is conform de AMS-regeling en kent
daarnaast een variabel salarisdeel. Indiensttreding vindt bij voorkeur plaats vanaf 1 juli 2019.
Meer weten
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rogier van Zijderveld of Loes van den Borne,
oogartsen, te bereiken via telefoonnummers (020) 599 3047 en (020) 510 8887 of per e-mail
R.vanZijderveld@olvg.nl en L.vandenBorne@olvg.nl.
Solliciteren
Wij ontvangen uw sollicitatie graag uiterlijk zondag 10 maart 2019 via de sollicitatiebutton op onze
vacature website: www.werkenbijolvg.nl/vacatures
U vindt de vacature in de categorie Medisch Specialisten.
De selectiegesprekken met de benoemingsadviescommissie zullen worden gevoerd in de eerste
week van april. Wij stellen het op prijs indien u hier alvast rekening mee wilt houden..
Mogelijk wordt u vóór die tijd uitgenodigd voor een kennismaking met de vakgroep en een
rondleiding.

