
De maatschap Plastische Chirurgie is op korte termijn op zoek naar een

Plastisch Chirurg
voor 45 uur per week (of 1 fte)
voor bepaalde tijd (voor de duur van 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging en eventueel toetreding tot de
maatschap Plastische Chirurgie)

De maatschap Plastische Chirurgie van het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg biedt een uitstekende praktijk waar de
patiënt centraal staat en kwaliteit, service, efficiëntie, samenwerking en arbeidsvreugde de kernwoorden zijn.
De plastisch chirurgen hebben naast de algemene plastische chirurgie een duidelijke profilering in de
aandachtsgebieden: reconstructieve (micro-) chirurgie, hand- en polschirurgie, schisis- en esthetische chirurgie.
Met collega drs. Grabietz uit het TweeSteden ziekenhuis Tilburg is een fusie voorgenomen die op korte termijn
geëffectueerd zal worden.

Functie-inhoud
De plastisch chirurg die wij vragen:
* is een all-round plastisch chirurg, die de algemene plastische chirurgie wil blijven uitvoeren
* heeft daarnaast bijzondere belangstelling voor subspecialisaties, in ieder geval de hand- en polschirurgie
* participeert in de opleiding van co-assistenten en ondersteunend personeel
* heeft wetenschappelijke belangstelling

Wij vragen
* een gedreven en ambitieuze allround plastisch chirurg
* een plastisch chirurg met een patiëntgerichte, integere en kwaliteitsgerichte werkhouding
* een teamspeler met uitstekende communicatieve vaardigheden
* ook degenen die binnenkort hun opleiding tot plastisch chirurg afronden, worden uitgenodigd te solliciteren

Wij bieden
* salaris en arbeidsvoorwaarden conform de AMS (Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten)
.

Informatie & sollicitatie
Voor informatie over deze functie kunt u contact opnemen met dr. E. Hartman, plastisch chirurg en medisch
manager, dr. A. Damen, drs. B. Van Nimmen of drs. P. Grabietz, plastisch chirurgen, tel. (013) 539 2538. Uw
schriftelijke sollicitatie kunt u voor 1 januari 2014 richten aan het St. Elisabeth Ziekenhuis, afdeling
Personeelsbeheer, ter attentie van mevrouw V. Docters van Leeuwen, medewerker Personeelsbeheer, Postbus
90151, 5000 LC in Tilburg onder vermelding van vacaturenummer vdl/2013.154 of e-mail naar
v.doctersvanleeuwen@elisabeth.nl.

Het TweeSteden ziekenhuis en het St. Elisabeth Ziekenhuis zijn bestuurlijk gefuseerd. Het bestuurlijk samengaan
van onze ziekenhuizen levert een positieve bijdrage aan de zorg in de regio, met als uitgangspunt 'Dichtbij wat kan,
centraal wat moet'. Dit is in het belang van de patiënt, want door de fusie blijven de specialistische zorg en de
menselijke maat in de regio Midden-Brabant gegarandeerd. De ziekenhuizen zijn gestart met het concentreren en
spreiden van de klinische zorg. De poliklinieken blijven op alle locaties in Tilburg, Waalwijk en Oisterwijk aanwezig.

De tekst in deze vacatureadvertentie is auteursrechtelijk beschermd eigendom van het St. Elisabeth Ziekenhuis.
Gebruik, verspreiding en verdere openbaarmaking van de advertentie zonder uitdrukkelijke toestemming van het
St. Elisabeth Ziekenhuis is niet toegestaan en dat geldt expliciet voor gebruik door werving- en selectiebureau's
welke niet rechtstreeks handelen in opdracht van het St. Elisabeth Ziekenhuis. Reacties naar aanleiding van
werving door niet-opdrachtnemers van het St. Elisabeth Ziekenhuis worden niet in behandeling genomen.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


