
Oogzorgcentrum Ede zoekt
een nieuwe collega!
Optometrist (32-38 uur p.w.)
In 2019 hebben wij Oogzorgcentrum Ede geopend naast onze optiekwinkel. Omdat de 
vraag naar kwalitatieve oogzorg hard groeit en wij alle mensen in de regio willen voor-
zien van de best mogelijke oogzorg, zijn wij op zoek naar een extra optometrist. Zo 
kunnen we samen bouwen aan het beste oogzorgcentrum.

We werken nauw en prettig samen met huisartsen en onder andere Eyescan op het gebied van 
refractiechirurgie. We voeren de eerstelijns oogzorg uit op hoog niveau en werken alleen met de 
beste apparatuur. We zijn een van de weinigen in de regio die een totaaloplossing biedt voor de 
klant. Hier kun jij als optometrist een steentje aan bijdragen. 

Wie ben jij?
We zoeken een kwaliteitsgeregistreerde optometrist. Je gaat (met je collega’s) altijd op zoek naar 
de beste (oog)oplossing voor onze klanten. Daarbij denk je mee, werk je klantgericht en ben je 
flexibel. Je zet je actief in om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen je vakgebied 
en weet goed te communiceren met verschillende doelgroepen. 

Wat bieden wij jou?
- Een contract van 32-38 uur per week. Minder uren mogelijk in overleg. 
- Mogelijkheden voor je persoonlijke ontwikkeling en om mee te denken over onze toekomst.
- Prettige en informele werksfeer in een hecht team met deskundige collega’s.
- Ruime werkplek met vier eigen meetruimtes die zijn ingericht met de beste apparatuur voor 
  optometristen. Het Oogzorgcentrum bevindt zich in een modern ingericht gebouw in het
  centrum van Ede.

Waar kom je te werken?
Oogzorgcentrum Ede is in 2019 opgericht en werkt nauw samen met VD Wiel Optiek & Optometrie,
een goedlopend en professioneel familiebedrijf dat in het centrum van Ede is gevestigd sinds 1953.

Herken jij jezelf in dit profiel?
Dan maken we graag kennis met je. Stuur je cv en een korte motivatie naar rik@vdwieloptiek.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

https://vdwieloptiek.nl/
https://www.instagram.com/vanderwieloptiek/
https://www.facebook.com/VanderWielOptiekEde/

