Oogarts (0,7-0,9 fte)
Ter versterking van de vakgroep Oogheelkunde zijn wij per 1 november 2021 op zoek naar een oogarts
voor 0,7-0,9 fte.

Vacaturedetails
Locatie: Veldhoven - Eindhoven
Aantal uren: 31-40 uur per week

Jij zorgt voor






Patiënten met oogheelkundige problemen in de volle omvang. Wij beoefenen de
oogheelkunde in de volle breedte met een divers chirurgisch palet; ooglidchirurgie,
traanwegchirurgie, glaucoom chirurgie inclusief MIGS, strabisme chirurgie en cataract
chirurgie.
Expertise op het gebied van uveitis.
Excellente chirurgisch resultaten bij patiënten met cataract.
Coaching en begeleiding van arts assistenten in opleiding (AIOS) uit het RadboudUMC en
fellows in de cataractchirurgie.

Dit doe je samen met
Een innovatieve en ambitieuze vakgroep bestaande uit 8 oogartsen, 1 fellow en 1 AIOS. Tijdens onze
poliklinische werkzaamheden op 2 locaties (Eindhoven en Veldhoven) worden wij ondersteund door 3
optometristen en 6 technisch oogheelkundige assistenten (TOA). Op onze cataract operatiekamer
hebben wij een dedicated team van operatie assistenten.
Behoudens het leveren van hoogwaardige algemeen oogheelkundige zorg, zijn wij een regionaal
vitreoretinaal verwijscentrum en het ROP-expertise centrum van Nederland.
Kijk voor meer informatie over de vakgroep oogheelkunde op https://www.mmc.nl/oogheelkunde/.
MSB de Medici
De vakgroep Oogheelkunde is onderdeel van MSB de Medici. Dit is een maatschap die per 1 januari
2015 is opgericht, waarin alle vrijgevestigd medisch specialisten die in MMC werken, zijn verenigd. Op
dit moment bestaat de maatschap uit 140 leden. MSB de Medici biedt kwalitatief hoogwaardige
medische zorg op een betrokken en patiëntgerichte wijze. De maatschap heeft opleiding en onderzoek
hoog in het vaandel staan en wil innovatief en ondernemend zijn. MSB de Medici werkt op een
professionele manier samen met het ziekenhuis.
Máxima MC biedt een uitdagende werkomgeving die gericht is op continu verbeteren. Twaalf medisch
specialistische en tal van andere opleidingen zorgen voor een stimulerend opleidingsklimaat. In onze
manier van werken ligt het accent op aandacht voor de mens, wederzijds vertrouwen en innovatie.

Dit past bij je als





Je een bevlogen en enthousiaste allround oogarts bent.
Je affiniteit hebt met uveitis. Dit is een pre.
Je communicatief vaardig en laagdrempelig benaderbaar bent.
Je uitstekende operatieve vaardigheden bezit.




Je onze arts-assistenten en fellows een excellente chirurgische cataract opleiding kunt geven.
Je energiek en innovatief bent en graag bij wil dragen aan de verdere ontwikkeling van de
vakgroep.

Je kiest voor MSB de Medici binnen Máxima MC omdat









Je gaat werken in de brainport regio die op het gebied van wetenschap en innovatie bijzonder
veel te bieden heeft.
Bij ons de gezondheid van onze patiënten in goede handen is. Om ons werk optimaal te
kunnen doen, zorgen we goed voor onszelf en voor elkaar.
Onze 3400 medewerkers, waaronder ruim 200 medisch specialisten, iedere dag werken aan de
beste zorg. We innoveren en ontwikkelen. We bedenken nieuwe technieken en organiseren de
zorg slim. Ons doel is om Brabant gezonder te maken, we doen dan ook veel ter preventie.
We als STZ-ziekenhuis meerdere topklinische functies hebben en veel
opleidingsmogelijkheden bieden. Wij vinden het belangrijk dat iedere medewerker zich blijft
ontwikkelen. Wij stimuleren en faciliteren dit.
We steeds meer vanuit waardegedreven zorg werken, waarbij samenwerking tussen
verschillende afdelingen (maar ook verschillende zorgpartners) essentieel is.
We je een degelijke en concurrerende maatschapsovereenkomst bieden.

Lees meer over MMC…
Als oogarts treed je toe tot de maatschap MSB de Medici, waar de vakgroep oogheelkunde deel van
uitmaakt.
waarbij je een deel van jouw (bruto) salaris kunt gebruiken voor onder andere de aanschaf van een fiets of mobile d evice zoal s een als tablet, de bet aling van j e beroepsver eniging of jouw lidmaats chap voor de fitness .
waarbij je een deel van jouw (bruto) salaris kunt gebruiken voor onder andere de aanschaf van een fiets of mobile d evice zoal s een als tablet, de bet aling van j e beroepsver eniging of jouw lidmaats chap voor de fitness .

Nieuwsgierig geworden?
Heb je interesse in deze functie bij MMC? Dan zien we graag jouw reactie, in ieder geval vóór 17 mei
a.s., via onze website. Je kunt de sollicitatie richten aan R. Verheesen, voorzitter MSB de Medici.
Wil je meer informatie over deze vacature? Bel of maak een afspraak met mevr. dr. M. Doors, oogarts,
te bereiken via telefoonnummer (040) 8886360 of mail naar muriel.doors@mmc.nl. Ook kun je een van
de bestuursleden van MSB de Medici benaderen, via telefoonnummer (040) 888 9128.
Voor iedere collega die wij aan willen nemen gaan we referenties na, vragen we een VOG (Verklaring
Omtrent Gedrag) op en controleren we het beroepsregister.
Deze vacature verdwijnt na de sluitingsdatum van onze website. Je kunt de vacature naar jezelf mailen
via onderstaand e-mailicoon.
De selectiegesprekken zullen op donderdag 27 mei in de avond plaatsvinden.

