De afdeling beschikt over een moderne polikliniek met alle moderne diagnostische apparatuur
(Heidelberg-OCT, Yag-laser, Argon laser, 2 Zeiss Humphrey perimeters, Topcon FAG-camera en Sirius
corneatopograaf) en sinds een aantal jaren een modern dagbehandelcentrum. Alle spreekuren worden
ondersteund door een TOA of optometrist. Op het dagbehandelcentrum wordt 8 dagdelen per week
geopereerd met eigen, gespecialiseerde OK- en doktersassistenten. Daarnaast heeft de vakgroep 1 dag
per week de beschikking over een klinische OK. In verband met het vertrek van een van de oogartsen zijn
wij op zoek naar een nieuwe oogarts.
Dit gaat u doen
U gaat als allround oogarts aan de slag. Er is ruimte voor ontwikkeling van een deelspecialisatie. Naast uw
werkzaamheden als behandelaar participeert u in de managementtaken van de vakgroep en
ziekenhuisbreed.
Dit brengt u mee
U bent ambitieus, resultaatgericht, hebt visie en toont makkelijk initiatief. U bent prettig in de omgang met
zowel directe collega’s als ondersteuners en collega’s uit andere vakgebieden. Met alle partijen ben u in
staat zowel mondeling als schriftelijk goed te communiceren. U beschikt over goede oogheelkundige
diagnostische en operatieve vaardigheden. Komt u bij ons werken dan vragen wij om een VOG (Verklaring
Omtrent het Gedrag)
Bij ons krijgt u
Een aanstelling in loondienst van 0,65 – 1,0 FTE voor de duur van een jaar. Bij gebleken geschiktheid en
gelijkblijvende zorgvraag wordt de mogelijkheid geboden tot verlenging en op termijn toetreding tot de
maatschap. Op de arbeidsovereenkomst is de AMS van toepassing.
Werken bij het MSB
Het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) Gouda is een maatschap van ruim honderd medisch specialisten,
onderverdeeld in 17 vakgroepen. MSB Gouda levert medisch specialistische kennis en kunde van kwalitatief
hoog niveau, is op dat gebied aanspreekpunt in de regio en toont zich ondernemend. Om zowel kwaliteit
als continuïteit van de te leveren medisch specialistische kennis en kunde te borgen, creëert MSB Gouda
een aantrekkelijk werk- en opleidingsklimaat. Met oog voor medisch specialistische innovatie wordt
ingespeeld op de (veranderende) behoeften van patiënten, hun verwijzers en de maatschappij.
Meer weten
Voor meer informatie over uw sollicitatie kunt u contact opnemen met Sicco thoe Schwartzenberg, oogarts,
0182 505050, sicco.thoe.schwartzenberg@ghz.nl of bij Joost Warners, directeur Medisch Specialistisch Bedrijf,
joost.warners@ghz.nl.
Sollicitanten voor deze functie worden vriendelijk verzocht te reageren via onze website, bekijk hier de
vacature: https://www.werkenbijghz.nl/vacatures/oogarts-msb-gouda/

