
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste: 

Plastisch chirurg m/v
0,8 – 1,0 fte
Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) is sinds 
2013 bestuurlijk gefuseerd. Na deze fusie bestaat 
de Vakgroep Plastische Chirurgie uit vier plastisch 
chirurgen. Daarnaast is er een chef de clinique 
werkzaam op locatie Zuid van het ETZ. Onze groep 
gemotiveerde plastisch chirurgen oefent het vak in 
de volle breedte uit. Werkzaamheden worden nu ver-
richt, zowel op de locaties Zuid, Waalwijk en Noord. 
De vakgroep zoekt op korte termijn een vijfde maat 
om gezamenlijk de afdeling verder uit te breiden en 
zo een nog betere service te kunnen verlenen aan 
onze patiënten.
 
Uw uitdaging
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.

Uw werkomgeving
De Vakgroep Plastische Chirurgie, onderdeel van  
het Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf 
Midden-Brabant, 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-)chirur-

gie, hand- en polschirurgie, schisis- en esthetische 
chirurgie. De plastisch chirurgen hechten waarde aan 
een goede samenwerking binnen mulit-disciplinaire 
verbanden voor onder andere traumatologie,
mammachirurgie, neurochirurgie en reconstructies
in de hoofdhalschirurgie.

Uw profiel
•	 een	gedreven	en	ambitieuze	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.

De te benoemen plastisch chirurg zal conform 
een goodwill-regeling toetreden tot de Vakgroep 
Plastische Chirurgie.

Interesse?
Informatie over deze vacature kan worden  
ingewonnen bij dr. E. Hartman, dr. A. Damen,  
drs. B. Van Nimmen of drs. P. Grabietz, plastisch  
chirurgen, tel. (013) 539 2538. 

Gelieve uw motivatiebrief, tevens voorzien van een 
CV, voor 15 augustus  te richten aan dr. P.F. Boekkooi, 
voorzitter Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf 
Midden-Brabant, Postbus 90151, 5000 LC  Tilburg.

ZORGZAAM & PROFESSIONEEL

In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis bieden we 
met zo'n 6500 collega's de best mogelijke zorg aan 
patiënten uit Tilburg en Waalwijk en omgeving.  
Het bestuurlijk samengaan van onze ziekenhuizen 
in 2013 levert een positieve bijdrage aan de zorg in 
de regio. De ziekenhuizen concentreren en spreiden 
momenteel de klinische zorg. De poliklinieken blijven 
op alle locaties in Tilburg, Waalwijk en Oisterwijk  
aanwezig. Per 1 januari 2016 volgt de juridische fusie. Acquisitie n.a.v. deze advertentie 

wordt niet op prijs gesteld.


