
 

ANIOS Plastische Chirurgie 

 Tijdelijk 1 jaar 

 46 uur per week 

Functieomschrijving 
De ANIOS participeert in de klinische en poliklinische activiteiten, onder toezicht en 
verantwoordelijkheid van de plastisch chirurgen.  Je assisteert tevens bij operaties. Samen met je 
collega ANIOS en AIOS verzorg je de diensten voor de plastisch-chirurgische patiënt. Veel aandacht 
aan onderwijs en opleiding wordt besteed in de multidisciplinaire patiëntenbesprekingen.   
 

Profiel 
 BIG geregistreerde arts met ervaring in en belangstelling voor het specialisme Plastische 

chirurgie  

 Goede communicatieve en sociale vaardigheden, een teamspeler met een flexibele instelling 

 Een enthousiaste werkhouding  

Organisatie 
De afdeling  Plastische Chirurgie kenmerkt zich door een ambitieus team, dat het vak in de volle 

breedte uitoefent. Onze speerpunten zijn Reconstructieve Microchirurgie, met bijzondere aandacht 

voor de mamma reconstructies en lymfoedeembehandeling,  de hand- en polschirurgie en de 

kinderplastische chirurgie (Vasculaire Malformaties, Schisis).  

Wij participeren ziekenhuisbreed in diverse multidisciplinaire teams. 

De afdeling heeft de ambitie om op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs tot de 
Nederlandse top te behoren.  
 

Werken bij het Radboudumc 

Het Radboudumc wil voorop lopen in de ontwikkeling van innovatieve, duurzame en betaalbare 

gezondheidszorg. Onze missie is: 'to have a significant impact on healthcare'. Die missie 

verwezenlijken we met persoonsgerichte zorg, aantoonbaar onderscheidende kwaliteit, 

doelmatigheid en duurzame netwerken. Al onze inspanningen zijn er steeds op gericht om tot 

verbetering en vernieuwing te komen. De patiënt en zijn kwaliteit van leven vormen hierbij ons 

uitgangspunt. Patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs gaan bij dit alles hand in hand. 

 

Om onze missie te kunnen realiseren, zoeken wij collega's die deze uitdaging met ons aan willen 

gaan. Medewerkers die goed zijn in hun vakgebied en het beste uit zichzelf halen door grenzen te 

verleggen en 'net dat stukje meer' te bieden. In het Radboudumc krijg je het vertrouwen en neem je 

de verantwoordelijkheid om samen de verandering waar te maken. Voor de beste zorg voor de 

patiënt en de toekomst van de gezondheidszorg. 

 
 
 



 
 
 
Opmerkingen en contactinformatie  
Informatie over de functie kan worden opgevraagd bij: 
prof. Dietmar Ulrich, Hoogleraar plastische chirurgie  of  
dr. Dalibor Vasilic, plastisch chirurg. Beiden zijn bereikbaar via (024) 361 43 95.  
 
De eerste gespreksronde is gepland op vrijdag 12 december, tussen 16.00 en 17.30 uur. 
Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG). De aanvraag hiervoor 
verloopt via onze afdeling HR van het Radboudumc. 
 
Acquisitie naar aanleiding van onze vacature stellen wij niet op prijs. 
 

Solliciteren 

Solliciteren kan t/m 30 november via ons online sollicitatieformulier. 

https://www.radboudumc.nl/WERKENBIJ/Pages/Vacatures.aspx?vacid=22922&naam=ANIOS%20Plastische%20Chirurgie&afdeling=Plastische%20Chirurgie&plaats=nijmegen

