Xpert Clinics Oogzorg zoekt voor de vestiging in Zeist een waarnemend
oogarts voor de komende maanden.

Waarnemend Oogarts (0,4 - 0,6 fte)
Wij zoeken een waarnemend oogarts die tijdens het verlof van één van onze
artsen in de volle breedte inzetbaar is op onze polikliniek. Je vindt het leuk om
te werken in teamverband en bij te dragen aan de kwaliteit van onze zorg en
de tevredenheid van onze patiënten.
Tijdens je waarneemperiode draai je volwaardig mee op onze spreekuren.
Doordat de lijnen kort zijn en het onderlinge contact laagdrempelig en
informeel, ben je al snel onderdeel van het team en maak je je de protocollen
en logistiek snel eigen.
Je wordt onderdeel van een enthousiaste en jonge vakgroep van 6 oogartsen
vol ambitie en met passie voor hun vak. Er is zeer regelmatig overleg waarin
casuïstiek en nieuwe inzichten worden besproken.

Wie zoeken wij?
Je hebt al ervaring als oogarts of bent net klaar met de opleiding. Je wilt graag
in een zelfstandige kliniek werken of eens ervaren hoe het werken in een
zelfstandige kliniek bevalt.
Ben jij die enthousiaste, kundige oogarts die het leuk vindt om (tijdelijk) onze
kliniek en onze patiëntenzorg te versterken en veel te zien en te leren? Dan is
Xpert Clinics Oogzorg de ideale plek voor jou. We zien je graag voor een
vrijblijvend gesprek!
De waarneemperiode is minstens 3 maanden met mogelijkheid tot verlenging.
Indien het van beide kanten bevalt is er perspectief voor een langer verblijf en
uitbreiding van uren.
Je kunt in de waarneemperiode werken via een overeenkomst van opdracht of
via een tijdelijke dienstverband.

Als je bij ons komt werken vragen wij je om een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG) aan te vragen.

Wie zijn wij?
Equipe Zorgbedrijven is een zelfstandige groep van gespecialiseerde
focusklinieken. Voor verzekerde zorg zijn dit Xpert Clinics Hand- en Polszorg,
Orthopedie, Proctologie en Oogzorg en Xpert Handtherapie. Velthuis
kliniek focust op plastische chirurgie, injectables en huidverbetering. Inmiddels
zijn er meer dan 30 locaties gevestigd door heel Nederland en we groeien nog
steeds. Vanuit deze locaties leveren wij kwalitatief hoogstaande zorg met oog
voor de wensen van de patiënten.
Wij kennen geen lange wachttijden en hebben korte doorlooptijden, bieden
uitgebreide voorlichting en is er veel aandacht voor goede nazorg. Wij hebben
ruim 600 medewerkers die zich in samenwerking met zorgverzekeraars,
verwijzers en leveranciers inzetten voor slimmere, betere en vriendelijkere
zorg.
Xpert Clinics Oogzorg ruim 12 jaar ervaring in de oogheelkunde en heeft een
sterke regionale functie. Naast de gebruikelijke verzekerde oogheelkundige
zorg biedt de kliniek ook brilvervangende chirurgie. De kliniek draagt bij aan de
opleiding van coassistenten, TOA’s en optometristen. De kliniek is zeer ruim
opgezet en bestaat uit een polikliniek met 17 modern uitgeruste
behandelkamers (13 in Zeist en 4 in Veenendaal) en een OK-afdeling met 3
operatiekamers (Zeist). Een breed assortiment moderne diagnostische en
behandelapparatuur staat ter beschikking.
Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Nicole Scherer,
manager Oogzorg via n.scherer@xpertclinicsoogzorg.nl of via 088 – 778 5207.

https://oogzorg.xpertclinics.nl/

