“Wil jij meewerken aan het verder uitbouwen van een zelfstandig optometrie spreekuur bij het
nr. 1 streekziekenhuis van Nederland?”
ZorgSaam Ziekenhuis zoekt een nieuwe collega!

Optometrist
(Regio Terneuzen, uren in overleg)

Jouw werkplek
De oogpoli op ziekenhuislocatie De Honte in Terneuzen is een dynamische werkplek. Het specialisme
groeit en daarom investeert ZorgSaam in nieuwe apparatuur en werkruimten. Ook wordt er per 23
november 2018 overgegaan op een nieuw EPD. Wekelijks bezoeken rond de 500 patiënten onze
oogpoli’s, waar zij worden geholpen door de optometristen, technisch oogheelkundig assistenten
(TOA), één orthoptist, 10 poliassistenten en 4 oogartsen. Je kan ook ingezet worden op onze andere
twee locaties in Oostburg en Hulst.

Wat ga je doen





Je verricht zelfstandig optometrisch onderzoek tijdens de spreekuren. Daarbij verstrek je
informatie aan de patiënt over de oogaandoening en het verdere behandelplan. Daarnaast
ondersteun je de oogartsen;
Je verricht biometrische onderzoeken en lensberekeningen. Tevens voer je de berekeningen uit
voor de premium IOL’s;
Je voert zelfstandig de nacontroles van de cataractoperaties uit;
Je volgt de ontwikkelingen binnen het vakgebied en denkt mee in het toepassen van deze
ontwikkelingen binnen de afdeling.

Wat bieden wij






Een dienstverband voor onbepaalde tijd; uren in overleg;
Je salaris is minimaal € 2.336,- en maximaal € 3.490,- bruto per maand op basis van een 36-urige
werkweek. Inschaling volgens cao ziekenhuizen functiegroep 50;
Een eindejaarsuitkering van 8,33% maakt deel uit van de arbeidsvoorwaarden;
Wil jij je verder ontwikkelen? ZorgSaam biedt opleidingen en cursussen die je helpen bij je werk;
Reiskostenvergoeding volgens cao, en natuurlijk vergeten we de Westerschelde- en
Liefkenshoektunnel niet.

Wat vragen wij van jou




Minimaal een HBO diploma Optometrie, maar reageer ook zeker als je het laatste jaar van de
HBO opleiding Optometrist volgt;
Ondanks de hectiek van de dag, houd jij de aandacht voor de patiënt en blijf jij accuraat werken;
Jouw enthousiasme voor het vak draagt bij aan de goede werksfeer op de afdeling.

Informatie
Wil je meer weten over de functie? Twijfel niet en neem contact op met Tonny van der Ha,
operationeel leidinggevende via tel 0115-677032.

Word jij onze nieuwe collega?
Stel jezelf aan ons voor en stuur je CV en persoonlijke motivatie o.v.v. vacaturenummer 2018123 per
e-mail naar solliciteren@zzv.nl.
De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern geplaatst, waarbij bij gebleken geschiktheid interne kandidaten een
voorrangspositie hebben ten opzichte van externe kandidaten.

