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?
De vakgroep Oogheelkunde is op zoek naar een nieuwe collega oogarts (0,6-0,8 fte).
Als oogarts binnen de vakgroep Oogheelkunde werk je binnen de volle breedte van de
oogheelkunde. Daarnaast is er ruimte voor het uitoefenen van een subspecialisatie. Naast je
werk als oogarts, zet je je samen met de rest van de vakgroep in om de vakgroep verder uit te
bouwen, interne processen te verbeteren en taakherschikking verder vorm te geven zodat we
onze dienstverlening aan patiënten verder optimaliseren.

Werken op de Afdeling Oogheelkunde
De afdeling Oogheelkunde is vol in ontwikkeling; voortdurend wordt er gewerkt aan het
verbeteren van onze werkprocessen met onder andere functiedifferentiaties en een
pragmatische LEAN-aanpak. Dit doen we met onze vakgroep die bestaat uit 9 ambitieuze en,
relatief jonge, oogartsen en een vakgroepmanager. Onze zorg leveren we met een ervaren en
enthousiaste groep orthoptisten, TOA’s, optometristen en een physician assistent voor de
intravitreale injecties. De samenwerking is nauw en gelijkwaardig in het leveren van zorg.
Tevens leidt de vakgroep coassistenten op.
Naast uitstekende basis oogzorg en cataract chirurgie, is er momenteel subspecialisatie in
oculoplastische-, strabisme-, cornea- en glaucoomchirurgie en medische retina. Onze
polikliniek heeft een goed ontwikkeld cataract zorgtraject, dat onderdeel uitmaakt van
Rijnstate Clinics, met forse groeimogelijkheden. Onze patiënten beoordelen onze
dienstverlening als warm en persoonlijk.
We bieden onze oogheelkundige zorg in een grote zorgregio aan, op alle locaties van Rijnstate
in Velp (hoofdlocatie voor Oogheelkunde), Arnhem, Arnhem-Zuid en Zevenaar. Op alle
locaties werken we met de modernste onderzoeks- en behandelapparatuur. In Velp en Arnhem
vinden de operatieve ingrepen plaats in goed geoutilleerde OK’s met een enthousiast vast
team. 2022 zal voor een deel in het teken staan van de verhuizing naar de in 2023 te openen
nieuwbouw locatie in Elst, ter vervanging van locatie Velp.

Jouw vaardigheden

Je bent een RGS geregistreerde oogarts (of bijna oogarts).

Je beschikt over goede sociale en organisatorische kwaliteiten.

•
•
•
•
•

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.
Naast de zorgtaken zet je je ook in voor niet-patiëntgerelateerde taken als onderwijs,
wetenschappelijk onderzoek en management.
Bij jou staan kwaliteit, ontwikkeling en professionaliteit hoog in het vaandel.
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.

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
(organisatorisch, wetenschappelijk).
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). Indien gewenst bestaat een
tijdelijke chef de clinique aanstelling tot de mogelijkheden.
Een geweldige woonomgeving met veel natuur en prachtige landschappen aan de rand
van de Veluwe.
Centrale ligging van Arnhem, goede aansluitingen met A50, A12 en Duitsland, snelle
IC-verbindingen met Utrecht, Amsterdam, Nijmegen.

Ben jij de oogarts die samen met ons en de afdeling de oogheelkundige zorg verder helpt
ontwikkelen? Reageer dan nu op deze vacature.
Je motivatie en cv kun je richten aan de heer J.E. Rütter, voorzitter CMSR. De procedure
bestaat uit twee gespreksrondes: met de vakgroep en de staf- en
ziekenhuiscommissie. Solliciteren kan tot 15 november.
Voor vragen over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Sabine Blankenberg
of Karin Littink (tel 088 005 5025).
Voor meer informatie over de voortgang van de procedure kun je contact opnemen met Esther
Schubert via telefoonnummer 06 11070177 en via de mail: eschubert@rijnstate.nl.
Van alle nieuwe medewerkers wordt voorafgaand aan de indiensttreding een Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd. De kosten hiervoor worden vergoed.

