ANIOS Oogheelkunde
Voor de Zorgkern Oogheelkunde zoeken wij een arts-assistent (ANIOS) 38
uur per week. Kom jij ons team versterken?
JOUW uitdaging
Werken op de poli oogheelkunde betekent werken in een dynamische
omgeving. Afhankelijk van persoonlijke gedrevenheid en betrokkenheid is er
een scala van kansen om je zowel poliklinisch als wetenschappelijk te
ontwikkelen. Je werkt onder supervisie van de specialist als arts op de afdeling
oogheelkunde alsook op de poliklinische behandelkamer, operatiekamers en
de spoedeisende hulp. Hierbij behoort het verrichten van diensten. U
participeert daarnaast in het discipline gebonden onderwijs en
refereeravonden. Onze uitstekende contacten met Academische ziekenhuizen
bieden je een goede kans op een opleidingsplaats.
JOUW werkomgeving
De afdeling oogheelkunde bestaat uit 2 poliklinieken op de locaties Langendijk
en Pasteurlaan. In het totaal zijn er 90 medewerkers werkzaam. De maatschap
Oogheelkunde wordt gevormd door twaalf oogartsen. Naast de volledige
uitvoering van het oogheelkundig specialisme, hebben een aantal leden van de
maatschap zich toegelegd op subspecialisaties zoals glaucoombehandeling,
maculadegeneratie, corneachirugie, ooglidchirurgie en kinderoogheelkunde.
Tevens beschikt de afdeling oogheelkunde van het Amphia Ziekenhuis over
een erkenning voor de opleiding tot oogarts in samenwerking met de Erasmus
Universiteit en het Oogziekenhuis Rotterdam.
Amphia als JOUW werkgever
Wij bieden je een contract voor een jaar met de mogelijkheid op verlenging met
maximaal nog een jaar. Daarnaast heeft Amphia aantrekkelijke primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden:
• Een salaris van maximaal € 5.257,- bruto per maand, conform CAO
Ziekenhuizen (functiegroep 65, op basis van 36 uur);
• Daarnaast ontvang je 8,3% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering
en je pensioensopbouw wordt geregeld door Pensioenfonds Zorg en
Welzijn;
• Mogelijkheden voor je persoonlijke ontwikkeling;
• Een vitaliteitsaanbod met allerlei leuke trainingen, activiteiten en
praktische tips op het gebied van gezondheid en welzijn;
• Prettige werksfeer.

Wat breng je mee?
Jij bent gaat voor de beste resultaten en zet de patiënt hierin centraal. Goede
communicatieve en sociale vaardigheden, flexibiliteit en doorzettingsvermogen
zijn voor jou vanzelfsprekend. Daarnaast beschik je over een afgeronde
opleiding geneeskunde en de wens je verder te bekwamen in oogheelkundige
vaardigheden .
Interesse?
Heb je vragen over de vacature? Drs C Weenen, oogarts is bereikbaar op 0765952293 (via secretariaat)
Direct solliciteren kan natuurlijk ook! Stuur je cv met motivatie vóór 16 januari
2020.
Ben je al in dienst bij Amphia? Solliciteer dan via de interne vacaturepagina van
Amphia.
Een online assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
Bijzonderheden
Werknemers die door Amphia zijn aangemerkt als re-integratiekandidaat of
boventallige medewerker kunnen met voorrang solliciteren via kenniskern HR.
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid
hebben interne kandidaten voorrang.
Het inwinnen van referenties maakt standaard onderdeel uit van de
sollicitatieprocedure. Voor invulling van deze vacature is tevens een screening
noodzakelijk. Als je solliciteert op deze vacature gaan wij er vanuit dat je
meewerkt aan de referentiecheck en screening.
Uiterlijk drie maanden na indiensttreding is het overleggen van een Verklaring
Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP) verplicht.
Kijk voor meer informatie over Amphia op onze website www.amphia.nl
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

