Chef de clinique oogheelkunde
www.werkenbijcwz.nl
Jonkerbosch Medisch Specialistisch Bedrijf Nijmegen (JMSBN) is een maatschap in CWZ. Als jonge en
ondernemende organisatie heeft JMSBN veel aandacht voor ontwikkelingen en vernieuwingen in de
zorgmarkt.
Wij zoeken per direct een chef de clinique oogheelkunde (0,6 - 1,0 fte), voor oogheelkunde . Deze
vacature ontstaat door het vertrek van één van onze oogartsen na afronding van haar fellowship.
Dit zijn wij
Jaarlijks bezoeken ongeveer 50.000 patiënten onze polikliniek oogheelkunde en vinden er ruim 10.000
oogoperaties en -injecties plaats. De organisatorische eenheid oogheelkunde kent als
aandachtsgebieden de cataractchirurgie, vitreoretinale chirurgie, oculoplastische chirurgie,
kinderoogheelkunde, strabologie, glaucoom, traanwegchirurgie (in samenwerking met de afdeling KNO)
en medische retina.
Ons team bestaat uit 7 oogartsen, die ondersteund worden door 7 orthoptisten, 5 optometristen,
waaronder een physician assistant i.o., 5 TOA's en polikliniek assistenten. Onze unit in CWZ is gehuisvest
in een volledig nieuwe, geïntegreerde unit met twee oogheelkundige operatiekamers. We werken
met een oogheelkundig elektronisch patiëntendossier (IFA) naast het ziekenhuis brede EPD HIX.
Het werk
Onder de noemer ‘Beter, beter worden – onze zorg’ werkt CWZ de komende jaren aan haar ambitie om
te excelleren op persoonlijke en doelmatige topzorg dichtbij huis. In dit kader hebben wij een ambitieus
masterplan opgesteld. Hiermee willen we d.m.v. taakherschikking binnen de oogkliniek en intensieve
samenwerking met huisartsen en optometristen in de regio efficiënte, kwalitatief hoogstaande,
toegankelijke oogzorg garanderen voor de regio Nijmegen. Daarnaast zal op korte termijn de
deelopleiding tot oogarts (in samenwerking met het UMC Nijmegen) aan de huidige
onderwijsactiviteiten worden toegevoegd.
Dit breng je mee
Wij zoeken een proactieve teamspeler met goede communicatieve vaardigheden, die wil bijdragen aan
onze ambities. Daarbij is er nadrukkelijk ruimte voor een eventueel fellowship in één van onze
aandachtsgebieden. Ervaring is een aanbeveling, maar rond je binnenkort je opleiding tot oogarts af en
herken je jezelf in dit profiel, dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren.
Wij bieden jou
Arbeidsvoorwaarden conform AMS-regeling.
Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw Suze Valen en de heer Chris Mayland
Nielsen, oogartsen, te bereiken via de polikliniek oogheelkunde, telefoonnummer 024-3658761.
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