MSCK
Medisch Specialistische Coöperatie Kennemerland

Het Spaarne Gasthuis is een topklinisch ziekenhuis en lid van de vereniging STZ (Samenwerkende
Topklinische OpleidingsZiekenhuizen). Er wordt daarom ook een actieve bijdrage verwacht aan
de verbonden thema’s: opleidingen, patiëntgericht wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie.
In het Spaarne Gasthuis wordt zorg verleend vanuit de visie dat de patiënt bij ons ‘te gast’ is.
Gastvrijheid staat hoog in het vaandel.
De Medisch Specialistische Coöperatie Kennemerland Spaarne Gasthuis omvat ca. 200 maten
en heeft ca. 120 personeelsleden in dienst waaronder ANIOS, secretaresses, chefs de clinique
en research medewerkers. De werkzaamheden worden uitgeoefend in het Spaarne Gasthuis.
In verband met pensionering van 2 oogartsen zijn wij op zoek naar:
2 oogartsen (M/V 2,0 FTE)
Wij vragen
Oogartsen, met subspecialisatie of belangstelling in een deelgebied en wetenschappelijke
ambities.
Voorkeur subspecialisatie glaucoom, medische retina. Fellows die binnen een jaar afronden
worden ook uitgenodigd te solliciteren.
U beschikt over goede operatieve vaardigheden en hebt een goede communicatieve instelling.
Verder bent u bereid om te participeren in managementtaken en een actieve bijdrage te leveren
aan de beleidsontwikkeling van de vakgroep oogheelkunde. U heeft affiniteit met opleidings- en
onderwijstaken.
Wij bieden
U komt te werken in een moderne, goed geoutilleerde praktijk waar EPD, OCT, Perimetrie en
digitale FAG (binnenkort ook ICG), Pentacam cornea-topograaf en endotheel camera volledig
(digitaal) zijn geïntegreerd op alle locaties. Er wordt gewerkt met spreekuurondersteuning door
2 TOA’s, 4 Optometristen, 1 P.A. en 4 Orthoptisten. De maatschap bestaat uit 8 oogartsen. Het
vak wordt in de volle breedte uitgeoefend, exclusief vitreoretinale chirurgie.
Nadere informatie over deze vacature kunt u inwinnen bij de oogarts mevrouw D. van der
Feltz via 023-224 7945/0650653695, feltz@spaarnegasthuis.nl en de heer A.P.C.M. de Winter
tel 0620605871.
Uw schriftelijke reactie op de vacature, vergezeld van een CV en eventuele referenties, kunt u
voor 17 februari 2019 richten aan de heer dr. M. Weisfelt, voorzitter Medisch Specialistische
Coöperatie Kennemerland, t.a.v. bureau medische staf locatie Haarlem zuid, Postbus 417, 2000
AK Haarlem of via: MSBwerving&selectie@spaarnegasthuis.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

