Oogartsen met ambitie (Doetinchem of Hoogeveen)
Ben je een allround oogarts én enthousiast en ondernemend? Werk je graag in een team,
heb je uitstekende communicatieve vaardigheden en ben je (op termijn) geïnteresseerd in
een management-development traject? Dan ben je helemaal op je plek bij Oogziekenhuis
Zonnestraal in Doetinchem of Hoogeveen!
Kiezen voor Oogziekenhuis Zonnestraal betekent:










Ontwikkeling in de volle breedte van het specialisme oogheelkunde;
Subspecialisatie behoort tot de mogelijkheden van ontwikkeling;
Onder begeleiding van de huidige medisch directeur is er in de toekomst de
mogelijkheid voor ontwikkeling op managementniveau. Dit met het oog op het
vervullen van de functie van medisch directeur op de middellange termijn;
Werken met een fantastisch team van oogartsen, optometristen, TOA’s en
cliëntadviseurs;
Focus op jouw specialisme: het verzorgen van oogheelkundige zorg;
Volledige administratieve ondersteuning;
Een ergonomische werkplek aangepast aan jouw persoonlijke wensen;
Alle ruimte voor het volgen van nieuwe ontwikkelingen.

Wie ben jij?








Je oefent het vak in de volle breedte uit en beschikt over goede chirurgische
vaardigheden;
Je hebt belangstelling voor cataractchirurgie en bijzondere lensimplantaties;
Je bent een enthousiaste persoonlijkheid met een ondernemend karakter;
Je bent een gedreven teamspeler met goede communicatieve vaardigheden en met
oog voor de markt en innovaties;
Je hebt een goed gevoel voor het onderhouden van contacten met de verwijzers;
Je bent flexibel in werktijden;
Uiteraard ben je geregistreerd als oogarts in het BIG register en MSRC.

Indien je in aanmerking zou willen komen voor het management-development traject, dan
herken je je tevens in de volgende aanvullende selectiecriteria:




Ervaring op bestuurlijk en/of organisatorisch niveau is een pré;
Je bent gericht op samenwerking en co-creatie en een coachende stijl van
leidinggeven;
Je werkt de-escalerend en vanuit vertrouwen en organisatiesensitiviteit.

Wat wij bieden:










Een salaris conform de cao voor ziekenhuizen: de AMS regeling is van toepassing bij
een 45-urige werkweek;
Een inconveniëntentoeslag van 7% van het bruto salaris;
8% vakantietoeslag over salaris incl. inconveniëntentoeslag;
€ 0,19 per km reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer;
30 vakantiedagen en tevens 10 opleidings-/nascholingsdagen (op fulltime basis);
Pensioenregeling van Zorg & Welzijn;
Een aanstelling op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
Indien je een switch wilt maken vanuit vrije vestiging, dan is Oogziekenhuis
Zonnestraal bereid mee te denken over een goodwillregeling;
Andere vormen van overeenkomst zijn bespreekbaar.

Meer informatie? Solliciteren?
Jouw reactie kun je richten aan de afdeling HR via vacature@oogziekenhuiszonnestraal.nl of
via onze vacature website: www.oogziekenhuiszonnestraal.nl/vacatures
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan er telefonisch contact opgenomen
worden met Jarno Koren (Operationeel Manager), mob. 06-83948592 of
j.koren@oogziekenhuiszonnestraal.nl

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

