
De sectie Plastische Chirurgie van het Coöperatief MSB Meander MC zoekt 
met ingang van 15 november 2015 een

Plastisch Chirurg

www.meandermedischcentrum.nl
Gewoon beter!

Binnen Meander Medisch Centrum 
werken vele disciplines samen onder 
het motto “Gewoon beter”. Eenieder 
levert vanuit zijn deskundigheid en 
competenties een bijdrage aan het 
realiseren van de ambities van Meander. 
Goede patiëntenzorg, gastvrijheid en 
zorgvernieuwing staan bij ons hoog in 
het vaandel.

Binnen het Meander Medisch Centrum 
is de sectie plastische, reconstructieve 
en handchirurgie sinds januari 2015 
onderdeel van het Coöperatief MSB 
Meander Medisch Centrum U.A. 
De sectie plastische, reconstructieve en 
handchirurgie bestaat uit onder meer 
vier plastisch chirurgen.

Ons primaire doel is het bieden van 
professionele patiëntenzorg. Hierbij 
staan de Meander klantwaarden 
betrouwbaarheid, deskundigheid en 
klantvriendelijkheid centraal.
We verwachten van alle medewerkers 
dat zij, vanuit hun functie en kwali
teiten, hieraan een actieve bijdrage 
leveren.

(0,70,9 fte)

Wij zoeken
-  Een betrokken ambitieuze allround collega met specifieke affiniteit voor micro- en hand/polschirurgie. 
- Een hand/pols fellowship en/of het (binnenkort) behalen van het FESSH examen zijn gewenst. 
- Een multidisciplinair georiënteerde collega met sterke contactuele vaardigheden.
- Bovenal een teamspeler met hart voor patiënten en personeel.

Wij bieden
- Een prachtige plek in een fonkelnieuw groot STZ ziekenhuis centraal in Nederland.
- Een jong team met ambitie om te excelleren op alle deelgebieden.
-  Een aangename werksfeer waar collegialiteit en kwaliteit van zorg voorop staan.

De vacature betreft vervanging van onze pensioengerechtigde collega. Toetreding vindt plaats 
op basis van lidmaatschap van het Coöperatief MSB Meander Medisch Centrum U.A. na een 
kennismakingsperiode van zes maanden als chef de clinique. Er is een goodwillregeling van kracht. 
 
Ook jonge klaren die zich nog niet willen committeren aan een maatschap maar wel werkervaring als 
chef de clinique willen opdoen en op korte termijn kunnen starten worden uitgenodigd te solliciteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corstiaan Breugem (cc.breugem@meandermc.nl), 
Quinten Ruhé (pq.ruhe@meandermc.nl) of Eline van Amerongen (ea.van.amerongen@meandermc.nl) 
via 033-8505050. 

Solliciteren
Uw sollicitatie met CV kunt u voor 8 oktober sturen via solliciteren@meandermc.nl en richten aan het 
secretariaat Coöperatief MSB Meander Medisch Centrum U.A., t.a.v. mevrouw A.M. van Houten.


