Oogarts (waarnemer)
In verband met de afwezigheid van een collega zoeken wij per direct tot 1 juli 2022 een ervaren oogarts
(voor 6 dagdelen per week).
De vakgroep oogheelkunde bestaat uit 8 oogartsen. Wij zoeken een enthousiaste collega voor waarneming van
onze collega bij diens afwezigheid.
De oogheelkunde van het Reinier de graaf Gasthuis is gevestigd op de hoofdlocatie in Delft en wij hebben een
grote buitenlocatie in Naaldwijk. Beiden zijn voorzien van een Canon OCT (inclusief Glaucoom module en OCT
angiografie in Delft), Humphrey perimeter en IOL master 700. Alle locaties beschikken over een Canon Oct
viewer en Zeiss Forum software. Op de locatie Delft hebben wij ook een Pentacam tot onze beschikking.
Verder beschikt het Reinier over een electief OK complex in Delft. Hier voeren we cataract-, glaucoom-,
strabismus- en oculoplastische operaties uit. Daarnaast worden intra-oculaire injecties gegeven op de
poliklinische OK, waarvoor een physician assistant of ANIOS wordt ingezet.
De vakgroep wil een hoge kwaliteit van zorg leveren en laat zich daarbij leiden door landelijke richtlijnen en
protocollen.
Jouw werkdag

Je oefent het vak in de volle breedte uit;

Je werkt in een team met oogartsen, zes enthousiaste TOA’s, vijf optometristen, zes orthoptisten en 20
doktertsassistenten.
Jouw kwaliteiten

Je bent een gedreven oogarts die het vak met enthousiasme uitoefent;

Je houdt ervan in teamverband te werken;

Je vindt gemakkelijk aansluiting bij een veranderende omgeving.
Wat wij vragen

Je oefent het vak in de volle breedte uit

Je staat open voor verandering en je wilt, samen met de vakgroep, aansluiten bij de veranderende
zorgomgeving.
Wat wij bieden

Een waarnemingscontract vanuit het MSC voor een periode tot juli 2022, voor 6 dagdelen (27 uur/60%)
per week;

Je komt te werken in een topklinisch ziekenhuis.

Ja, ik wil deze baan
Solliciteren naar de functie van Oogarts? Upload jouw cv en motivatie middels de solliciteer button ter attentie
van Fara Sortomme, Oogarts.
Vragen over de procedure? Bel of stuur WhatsApp naar Michelle Bossers-Doeve, recruiter op 06-82306407
Solliciteer direct, danwel uiterlijk vóór 1 mei 2022. Mochten wij eerder een geschikte kandidaat vinden, dan
sluiten wij de vacature voortijdig.

