2 Oogartsen (2x0.8fte)

Per september 2018 en per januari 2019 komt er vacatureruimte binnen
onze vakgroep.

Uw baan?
Wij zoeken enthousiaste collegae. Teamspelers die binnen onze vakgroep
inhoudelijk en organisatorisch een bijdrage leveren aan het uitbouwen en
doorontwikkelen van de afdeling Oogheelkunde. Hierbij is uiteraard ruimte voor
het uitoefenen van subspecialisaties.
Wie bent u?
 U bent een ambitieuze oogarts die beschikt over goede sociale en
organisatorische kwaliteiten.
 U beschikt over goede chirurgische vaardigheden
 Een subspecialisatie strekt tot aanbeveling
 U bent een collega die zich naast de zorgtaken, ook inzet voor nietpatiënt-gebonden taken als onderwijs en management.
Wie zijn wij?
De vakgroep Oogheelkunde bestaat uit 10 oogartsen. Naast uitstekende basis
oogzorg bieden wij oculoplastische- en traanwegchirurgie, strabisme chirurgie en
glaucoomzorg. Onze polikliniek heeft een goed ontwikkeld cataractzorgtraject
met forse groeimogelijkheden.
We werken samen met een groep ervaren en enthousiaste optometristen,
orthoptisten, TOA’s en een physician assistent. Tevens leidt de vakgroep
coassistenten op.
De oogheelkundige zorg vindt plaats in een grote zorgregio, op alle Rijnstate
locaties in Velp (hoofdlocatie), Arnhem, Arnhem-Zuid en Zevenaar.
De locaties, met name de hoofdlocatie 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 gedreven vast team.
Interesse?
Wilt u meer te weten komen over Rijnstate, kijkt u op www.rijnstate.nl
Voor meer informatie over de vacature, kunt u contact opnemen met mevrouw
dr Sabine Blankenberg-Sprenkels (medisch manager vakgroep), de heer dr Luc
Schurmans oogartsen. Allen zijn bereikbaar via telefoonnummer 088-0055025.
Indien uw belangstelling is gewekt kunt u online solliciteren door uw motivatie en
cv te richten aan de medisch manager vakgroep mevrouw dr. S. Blankenberg.
Solliciteren kan alleen online: www.werkenbijrijnstate.nl
Wil je meer informatie over de voortgang van de procedure kun je contact opnemen met
Daniëlle Stegers, Recruiter HR Jobcenter, telefoon 088 0057800 of via
hrjobcenter@rijnstate.nl
Van alle nieuwe medewerkers wordt voorafgaand aan de indiensttreding een verklaring
omtrent gedrag (VOG) gevraagd. De kosten hiervoor worden vergoed door Rijnstate.
Planning?
De vacature staat t/m 30 juni online en de gesprekken met de vakgroep worden spoedig
gepland. Een gespreksronde (geldt alleen voor de oogarts die toetreedt tot de Coöperatie
Medisch Specialisten Rijnstate) met de staf- en ziekenhuiscommissie zal aansluitend
worden gepland.
We zien uw sollicitatie graag tegemoet!

