
 
De maatschap Plastische Chirurgie is per direct op zoek naar
een
 
Chef de clinique Plastische Chirurgie
voor 36-45 uur
De vacature is vooralsnog voor bepaalde tijd, voor de duur
van 1 jaar
 
Uw uitdaging
De plastisch chirurg die wij vragen:
* is een allround plastisch chirurg, die de algemene plastische
chirurgie wil uitvoeren
* wil in een groot STZ ziekenhuis werken met een breed en
(semi-) academisch patiëntenaanbod
* participeert in de opleiding van co-assistenten en
ondersteunend personeel
 
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.
Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) is sinds 2015
gefuseerd. De Vakgroep Plastische Chirurgie bestaat uit vijf
plastisch chirurgen met daarnaast een chef de clinique. Deze
groep gemotiveerde plastisch chirurgen oefent het vak in de
volle breedte uit. Werkzaamheden worden nu op drie locaties
verricht: ETZ Elisabeth, TweeSteden en Waalwijk.
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. De plastisch chirurgen



hechten waarde aan een goede samenwerking binnen
multidisciplinaire 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
Ons aanbod
* salaris en arbeidsvoorwaarden conform de AMS
(Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten)
* de vacature is vooralsnog voor de duur van 1 jaar, de
maatschap werkt aan uitbreiding om zodoende de chef de
clinique functie om te zetten in een volwaardige plek in de
maatschap
* mogelijkheden extra expertise op te doen in diverse
deelgebieden
* ook degenen die binnenkort hun opleiding tot plastisch
chirurg afronden, worden uitgenodigd te solliciteren
 
Interesse?
Neem voor meer informatie contact op met dr. A. Damen, drs.
P. Grabietz, drs. G. Halbesma, dr. E. Hartman of drs. B. Van
Nimmen,plastisch chirurgen, tel. (013) 539 2538. Cv en
motivatiebrief kunnen voor 8 juli 2016 worden verstuurd aan
mevrouw V. Docters van Leeuwen, medewerker
Personeelsadministratie, via het e-mailadres
v.doctersvanleeuwen@etz.nl onder vermelding van
vacaturenummer vdl/2016.131.
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