
Polikliniek de Blaak is een zelfstandig behandelcentrum dat patiënten zorg biedt op het vakgebied van 

flebologie, chirurgie, proctologie en dermatologie. Daarnaast richt de kliniek zich ook op de 

cosmetische markt met diensten als huidtherapie en cosmetische chirurgie. De kliniek richt zich zowel 

op verzekerde als onverzekerde zorg. De kliniek heeft 3 vestigingen in de steden: Rotterdam, Rijswijk 

en Tilburg. 

Wij zoeken per direct een: 

Plastisch chirurg, 8 uur 

(met ruimte voor uitbreiding van uren) 

  

Vacature omschrijving 

U werkt minimaal 1 dag per week als plastisch chirurg op onze vestiging in Rotterdam. U doet 

spreekuur en opereert patiënten onder lokale anesthesie. U bent in staat om een achterwacht functie 

voor uw eigen patiënten te realiseren. Uitbreiding van uren en naar andere locaties behoort op termijn 

tot de mogelijkheden. 

Functie eisen 

U bent opgeleid tot plastisch chirurg, bent flexibel, beschikt over goede communicatieve vaardigheden 

en heeft het vermogen om de patiënt op zijn gemak te stellen. Uw stijl van werken kenmerkt zich door 

zelfstandigheid, resultaatgerichtheid, betrokkenheid en oog voor de behoeften van anderen. U hebt 

aantoonbaar kennis en kunde van esthetische chirurgie, cosmetische geneeskunde, kennis van 

huidmaligniteiten en excisiemargesen ervaring met de volgende behandelingen onder lokale 

anesthesie: 

• labia correcties 

• ooglidcorrecties 

• aangezichtschirurgie, zoals face-lift/MACS-lift, lipvergroting, verkleining. 

• lipofilling gelaat, mammae en andere gebieden waar volume nodig is. 

• mamma augmentaties 

• injectables, botox en hyaluronzuren 

• oorcorrecties 

• neuscorrecties  

• excisie van maligne en benigne huidafwijkingen 

 

U bent bereid om op termijn zich verder te verdiepen in de volgende behandelingen die plaatsvinden 

onder tumescent anesthesie: 

• liposucties 

• lipo- abdominoplastiek 

• dijbeenliften 

Aanbod 



Een dynamische werkomgeving bij een vooraanstaand medisch bedrijf met een goed pakket aan 

arbeidsvoorwaarden en een marktconforme beloning. Een collegiale en professionele werksfeer met 

waardering voor eigen initiatief. 

Reageren 

Voor verdere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Drs. T. Jaspers, Raad van 

Bestuur, 06-25010220. 

Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Drs. R. Boonen, 

cosmetisch arts, 085-4881700. 

Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw. 

 

Wilt u direct reageren? Stuur uw sollicitatiebrief en CV per e-mail naar personeelszaken. E- mail 

adres:pz@polikliniekdeblaak.nl 

 

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

 


