Wij zoeken:
ANIOS/Physician Assistant
In verband met vertrek van onze huidige ANIOS (i.v.m. een promotietraject elders) zijn
wij per 1-2-2022 op zoek naar een enthousiaste arts-assistent geneeskunde niet-inopleiding ambitieuze en/of physician assistant Oogheelkunde met affiniteit voor de
oogheelkunde.
Hier kom je te werken:
Je komt te werken op de dynamische Polikliniek Oogheelkunde met een vakgroep van 7
oogartsen. Op deze poli hebben wij verschillende disciplines met drukke spreekuren. Er
komen veel oudere patiënten op de Oogheelkunde, de gemiddelde leeftijd van volwassen
patiënten is 73; er komen ook baby’s en kinderen.
Op de Oogheelkunde werkt een gemotiveerd en gezellig team.
Voor alle oogheelkundige zorg werken we nauw samen met een groep ervaren en
enthousiaste paramedici (optometristen, orthoptisten, TOA’s). Tevens leidt de vakgroep
coassistenten op.
De vakgroep Oogheelkunde is werkzaam op de drie locaties van het Diakonessenhuis:
Utrecht, Zeist en Doorn. Naast de goede basis oogzorg bieden wij cataract chirurgie,
oculoplastische chirurgie, endonasale traanwegchirurgie, strabisme chirurgie en
glaucoom chirurgie.
De locaties Utrecht en Zeist zijn voorzien van de modernste onderzoeksapparatuur en
behandelapparatuur. Op al onze locaties werken wij met HiX en Forum. Met onze
vernieuwde polikliniek in Utrecht zijn wij klaar voor de grote groeimogelijkheden in onze
regio. In Utrecht en Zeist vinden de operatieve ingrepen plaats in ons vernieuwde OKcomplex. Ons OK-team bestaat uit een ervaren en enthousiast dedicated team.
Dit ga je doen:
• Zelfstandige spreekuren
• Intravitreale injecties
Dit is
•
•
•
•

wat wij bieden:
Een fijne werkomgeving met een leuk team zorgprofessionals.
Een dienstverband voor 3 tot 4 dagen (Fte nader te bepalen)
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Een aanstelling voor de duur van een jaar met uitzicht op verlenging voor
onbepaalde tijd.
• Een marktconform salaris op basis van opleiding en werkervaring.
• Je werkzaamheden vinden plaats op locatie Utrecht en Zeist.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met:
Thomas Cornelissen
tcornelissen@diakhuis.nl
0612515725
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