Het Spaarne Gasthuis is een topklinisch ziekenhuis en lid van de vereniging STZ (Samenwerkende
Topklinische OpleidingsZiekenhuizen) en er wordt dan ook een actieve bijdrage verwacht aan deze
topklinische ambitie en de daaraan verbonden thema’s: opleidingen, patiëntgericht
wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie.
In het Spaarne Gasthuis wordt zorg verleend vanuit de visie dat de patiënt bij ons ‘te gast’ is.
Gastvrijheid staat bij ons hoog in het vaandel
Het Medisch Specialistisch Bedrijf Spaarne Gasthuis omvat ca. 200 maten en heeft ca. 120
personeelsleden in dienst waaronder ANIOS, secretaresses, chefs de clinique en research
medewerkers. De werkzaamheden worden uitgeoefend in het Spaarne Gasthuis.
In verband met pensionering van 1 van de collega oogartsen zijn wij op zoek naar:

1 oogarts (1,0 FTE )
Wij vragen
Een allround oogarts, met aandacht voor het voorsegment en wetenschappelijke belangstelling.
U beschikt over goede operatieve vaardigheden en hebt een goede communicatieve instelling. Verder
participeert u in managementtaken en levert een actieve bijdrage aan de beleidsontwikkeling van de
vakgroep oogheelkunde. U heeft affiniteit met opleidings- en onderwijstaken.
Wij bieden
U komt te werken in een moderne, goed geoutilleerde praktijk waar EPD, OCT, Perimetrie en digitale
FAG (binnenkort ook ICG), pentacam corneatopograaf en endotheelcamera volledig (digitaal) zijn
geïntegreerd op alle locaties. Er wordt gewerkt met spreekuurondersteuning: TOA’s, optometristen,
orthoptisten en een P.A.. De maatschap bestaat uit 8 oogartsen. Het vak wordt in de volle breedte
uitgeoefend, exclusief vitreoretinale chirurgie.
Nadere informatie over deze vacature kunt u inwinnen bij mevrouw D. van der Feltz (oogarts)via
telefoonnummer 06-50653695 / 023-5440384 of per mail: feltz@spaarnegasthuis.nl of bij mevrouw
J.U. Breeveld (oogarts), via telefoonnummer 06-36093660 of 023-5281107 of per mail:
j.breeveld@spaarnegasthuis.nl.
Uw schriftelijke reactie op de vacature, vergezeld van een CV en eventuele referenties, kunt u voor
21 januari 2020 richten aan de heer dr. M. Weisfelt, voorzitter Medisch Specialistische coöperatie
Kennemerland via: RvBwerving&selectie@spaarnegasthuis.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

