Solliciteren kan tot en met 29 november 2020

Ben jij die sociale, betrokken oogarts met chirurgische
ervaring?
Wij zoeken per direct een chef-de-clinique (oogarts).

Werken op de Afdeling Oogheelkunde
Onze vakgroep bestaat uit 9 ambitieuze en relatief jonge oogartsen. Naast uitstekende basis
oogzorg bieden wij cataract en corneachirurgie (incl. corneatransplantaties), oculoplastischeen traanwegchirurgie, strabisme chirurgie en macula- & glaucoomexpertise. Onze polikliniek
heeft een goed ontwikkeld cataract zorgtraject met forse groeimogelijkheden.
Voor alle oogheelkundige zorg werken we nauw samen met ervaren en enthousiaste
optometristen, orthoptisten, TOA’s en twee physician assistents voor de intravitreale injecties.
Tevens leidt de vakgroep coassistenten op. We bieden onze oogheelkundige zorg op alle
locaties van Rijnstate in Velp (hoofdlocatie), Arnhem, Arnhem-Zuid en Zevenaar. Onze
patiënten beoordelen onze dienstverlening als warm en persoonlijk.
De locaties, met name de hoofdlocatie in Velp, zijn voorzien van de modernste
onderzoeksapparatuur- en behandelapparatuur. In Velp en Arnhem vinden de operatieve
ingrepen plaats in goed geoutilleerde OK’s met een enthousiast vast team. Op alle locaties
Wat breng je mee?
Je hebt de opleiding tot oogarts voltooid of je bent in de afrondingsfase.
Je hebt goede chirurgische vaardigheden en ervaring met cataractchirurgie.
•
•
•
•
•
•

Je bent een enthousiaste en ambitieuze oogarts die beschikt over goede sociale en
organisatorische kwaliteiten.
Bij jou staan kwaliteit, ontwikkeling en professionaliteit hoog in het vaandel.
Je hebt goede contactuele eigenschappen.
Je bent patiëntgericht en weet de patiënt goed in te lichten en op zijn of haar gemak te
stellen.
je neemt deel aan het opleiden van de co-assistenten.
Je bent een betrokken en enthousiaste persoonlijkheid.

Interesse in deze baan?
Rijnstate biedt jou
•
•
•
•
•
•
•

Een uitdagende functie in een topklinisch ziekenhuis.
Een aanstelling voor 0,6 - 0,8 fte voor 9 - 12 maanden in dienst van de Coöperatie
Medisch Specialisten Rijnstate (CMSR).
Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform de AMS-regeling.
Reiskostenvergoeding à € 0,19 / km.
Een goed onderzoeksklimaat.
Een ruim scholings- en opleidingsbudget van € 6.230,00 per jaar.
Werken in een prachtig groene omgeving, op een uitstekend bereikbare locatie, zowel
per auto als met het OV.

Esther Schubert

Recruiter
06-1107 0177eschubert@rijnstate.nl
Ben jij die sociale, betrokken oogarts met chirurgische ervaring? Reageer dan nu op deze
vacature!
Je motivatie en cv kun je 12 december a.s. richten aan de heer J.E. Rütter, chirurg en
voorzitter CMSR. Solliciteren kan via de sollicitatie button op de pagina.
De gesprekken vinden plaats op de locatie Arnhem, Wagnerlaan 55 en worden in overleg
gepland.
Voor vragen over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met drs. Harma Geene
(oogarts) en/of dr. Josine van der Schoot (oogarts), 088 - 005 5025. Voor meer informatie
over de voortgang van de procedure kun je contact opnemen met Esther Schubert, recruiter
via bovenstaande telefoonnummers en email eschubert@rijnstate.nl.
Van alle nieuwe medewerkers wordt voorafgaand aan de indiensttreding een Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd. De kosten hiervoor worden vergoed door Rijnstate.
Direct solliciteren!

