Het Medisch Specialistisch Bedrijf Catharina (hierna: MSB Catharina) is een coöperatie van ruim 160
Medisch Specialisten te Eindhoven. Het MSB Catharina levert samen met het Catharina Ziekenhuis
en andere partners hoogwaardige medisch specialistische patiëntenzorg vanuit een gedeelde visie
waarin kwaliteit van zorg, klantgerichtheid en innovatie centraal staan.

De vakgroep Oogheelkunde van het MSB Catharina zoekt wegens het vertrek van een collega per 1
augustus a.s. een gedreven professional voor de volgende vacature:

Oogarts (1,0 FTE)

De vakgroep Oogheelkunde
De vakgroep oogheelkunde bestaat uit 7 gedreven oogartsen met ieder hun eigen sub-specialisme.
Voor het specialisme vitreoretinale chirurgie vervult de vakgroep een bovenregionale functie en
voor de refractieve chirurgie zijn wij verbonden aan het LASIK Centrum in Boxtel. De oogartsen
begeleiden de coassistenten en oogartsen in opleiding vanuit het Academisch Ziekenhuis Maastricht.
Tevens zijn wij in het bezit van een zeer gemotiveerd team van, Technisch Oogheelkundig
Assistenten, Orthoptisten, Optometristen en secretariaat medewerkers.

Functie-inhoud
-

Uitoefening van de Oogheelkundige praktijk in brede zin, bestaande uit onder andere
poliklinische en operatieve werkzaamheden.
Het geven van onderwijs aan co-assistenten, AIOS (assistent in opleiding UMC Maastricht),
huisartsen en physician assistant.
Het onderhouden van en initiëren van relaties met stakeholders binnen en buiten de regio in
het kader van Netwerkgeneeskunde.
Participeren in procesinnovatie trajecten en doorvertaling strategische Agenda van de
Toekomst toegespitst op de Vakgroep Oogheelkunde.
Participeren in organisatorische en management activiteiten binnen de Vakgroep.

Functie-eisen
-

-

U bent een geregistreerd allround oogarts en beschikt over een eigen subspecialisme binnen
de Oogheelkunde of heeft het voornemen zich daarin verder te ontwikkelen (een voltooid
‘fellowship’ strekt tot aanbeveling).
U beschikt over uitstekende operatieve vaardigheden inzake o.a. de cataract-chirurgie.
U heeft aantoonbare wetenschappelijke interesse en bent bereid om een bijdrage te leveren
aan wetenschappelijk onderzoek (een afgerond promotietraject is een pré).
U heeft gevoel voor ondernemerschap en beschikt over uitstekende management
vaardigheden.
U bent een teamplayer, enthousiast, zelfkritisch, initiërend en ambitieus.
U bent een netwerker, die ervoor open staat en in staat is om relaties met diverse
stakeholders in het kader van Netwerkgeneeskunde verder uit te bouwen.

Ons aanbod
Opname in de vakgroep Oogheelkunde vindt plaats op basis van een lidmaatschap van het MSB
Catharina. De adviezen van het MSB Catharina zijn van toepassing op de gevraagde goodwill.

Het Catharina Ziekenhuis
Werken in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven betekent werken in een open, gastvrije en bovenal
deskundige omgeving. In een topklinisch opleidingsziekenhuis met veel ambitie. In het Catharina
Ziekenhuis werken ruim 3.600 gedreven professionals met één doel: elke dag de beste zorg -direct of
indirect- bieden aan onze patiënten.
Informatie
Nadere informatie over deze functie kunt u inwinnen bij dhr. R. Rademaker en dhr. E. van Oosterhout
op 040-2397202. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het MSB
Catharina op 040-2398518.
Sollicitatieprocedure
Bent u geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan vóór 1 juni a.s. Uw brief voorzien van een
recent curriculum vitae kunt u richten aan het Bestuur van de Coöperatie Medisch Specialistisch
Bedrijf Catharina, p/a secretariaat MSB Catharina, Postbus 1350, 5602 ZA Eindhoven of digitaal
versturen aan msbhrm@catharinaziekenhuis.nl. Bij de sollicitatieprocedure is de
vacaturecommissie van de medische staf betrokken. Een Verklaring Omtrent Gedrag en mogelijk
ook een aanstellingskeuring en een (e-)assessment maken onderdeel uit van de
sollicitatieprocedure.
Kijk voor meer informatie over het MSB Catharina op www.msbcatharina.nl

