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Vacature
Wil jij samen met ons de zorg slimmer, beter en
vriendelijker maken, in een jong en dynamische
team? Word dan Orthoptist in onze nieuwe en
moderne oogkliniek in Rotterdam Zuid, waarbij jij
onderdeel wordt van een team met ambitie en
drive om de beste patiëntenzorg te leveren.
Wie zijn wij?
Oog op Zuid Oogkliniek is in januari 2021 gestart
met oogheelkundige zorg in de wijk IJsselmonde
in Rotterdam Zuid. Dankzij onze moderne
oogkliniek en een team van professionals en
ervaren specialisten kunnen wij zorg leveren van
constante hoge kwaliteit.
Hoe ziet jouw functie als orthoptist eruit?
Als orthoptist werk je nauw samen met onze
optometrist en oogarts. In onze nieuwe
oogkliniek krijg jij de kans om het verschil te
maken voor kinderen die problemen hebben met
de ontwikkeling van het zicht en volwassenen
met problemen in de samenwerking van de ogen.
Je brengt kennis en ervaring mee om zo bij te
dragen aan onze kwalitatief hoogwaardige
patiëntenzorg in onze oogkliniek.
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Verrichten van visueel en binoculair functie
onderzoek.
Het stellen van de diagnose en het opstellen van
een behandelplan.
Het bespreken van het behandelplan met patiënt
c.q. begeleiders.
Verrichten van visueel en binoculair functie
onderzoek.
Meedenken over verbetering van zorgprocessen
en optimaliseren van de orthoptische zorg.

Wat breng je mee?
O Je hebt een diploma Orthoptie en een registratie in
het Kwaliteitsregister Paramedici.
O Ook als je net of bijna bent afgestudeerd nodigen wij
je van harte uit om te solliciteren.
O Je hebt ervaring in het uitvoeren van orthoptisch
onderzoek bij kinderen.
O Je hebt een uitstekende sociale en communicatieve
vaardigheden.
O Je bent minimaal 24 uur per week beschikbaar.
O Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband
werken.
Ons aanbod:
O Het betreft een jaarcontract met de intentie om dit
bij goed functioneren om te zetten in een contract
voor onbepaalde tijd.
O Leuke en enthousiaste collega’s.
O Salaris conform CAO ZKN die is afgestemd op je
werkervaring.
O Daarnaast bieden wij je een uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering,
vakantietoeslag en reiskostenvergoeding.
O Centraal gelegen locatie welke goed bereikbaar is
met openbaar vervoer.
Enthousiast geworden?
Voor meer informatie over deze functie kun je
contact opnemen met Karrie Vissers- de Moor,
zorgmanager. Zij is bereikbaar via
k.vissers@oogopzuid.nl of op telefoonnummer 010
– 316 8873. Op vrijdag is zij afwezig.
Als je bij ons komt werken vragen wij je om een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen.
Je kunt reageren tot vrijdag 17 december 2021.

