
 

Het Samenwerkingsverband Medisch Specialisten 
Martini Ziekenhuis zoekt vanwege uitbreiding en vervanging … 
 

2 Plastisch Chirurgen (1,7 fte) 
 
Chef de Clinique (0,7 fte) 1 januari tot 1 juli 2017 
 
 
De maatschap 
De maatschap telt zes leden en oefent het vak in de volle breedte uit, met uitzondering van 
schisis en hoofd-hals reconstructies. Naast algemene plastische chirurgie zijn de 
speerpunten hand- en polschirurgie, reconstructieve chirurgie van brandwonden en 
mammae en esthetische chirurgie. Behandeling van patiënten met brandwonden vormt een 
specifiek onderdeel van de werkzaamheden. De maatschap verzorgt de opleiding 
brandwondenchirurgie voor AIOS. Behalve in het Martini Ziekenhuis zijn wij ook actief in het 
Wilhelmina Ziekenhuis Assen. 
 
Wij zoeken op korte termijn ambitieuze en liefst ervaren Plastisch Chirurgen (1,7fte) met 
affiniteit voor zowel handchirurgie als esthetische chirurgie. Onze voorkeur gaat uit naar 
teamspelers die de best mogelijke klinische zorg willen bieden en willen bijdragen aan de 
innovatie en organisatie van zorg, wetenschap en opleiding.  Wij verwachten dat u in het 
bezit bent van het FESSH diploma of bereid bent dit spoedig te behalen. Ervaring in de 
microchirurgie strekt tot aanbeveling. De vacatures betreffen zowel vervanging van een 
vertrekkende collega als uitbreiding; werktijden en tijdsduur zijn bespreekbaar. 
  
Daarnaast zoeken wij in verband met ziekte per direct tijdelijk een chef de clinique (0,7 fte) 
tot 1 juli 2017. 
 
Sollicitatiegesprekken zullen worden gepland in de week van 19 december. 
 
Meer informatie  
Voor meer informatie of reacties naar Sandra Jongen (gossels@mzh.nl), voorzitter, 050-
5247967 of Marius Kemler (m.kemler@mzh.nl), medisch manager, 050-5247965. 
 
Belangstelling? 
U kunt uw motivatiebrief en CV per e-mail uiterlijk 12 december sturen naar Sandra Jongen 
(gossels@mzh.nl), maatschapsvoorzitter of Marius Kemler (m.kemler@mzh.nl), medisch 
manager. 
 
 
Het Martini Ziekenhuis 
Het Martini Ziekenhuis Groningen is een algemeen topklinisch opleidingsziekenhuis in het 
zuiden van de stad Groningen waar ongeveer 3000 mensen werken, die met grote 
betrokkenheid en inzet kleur geven aan zorg, ieder vanuit zijn eigen vakgebied en 
professionaliteit. Om medewerkers te behouden en talent aan te trekken, willen wij ons 
onderscheiden op het gebied van goed werkgeverschap. 
Het Martini Ziekenhuis is onderdeel van de Santeon-groep. In 2016 heeft het Martini 
Ziekenhuis voor de achtste maal de titel Topwerkgever ontvangen. De titel is met name 
toegekend vanwege uitstekende arbeidsvoorwaarden, interne promotiekansen en vele 
mogelijkheden voor opleiding en training. Wij zijn trots op deze erkenning! 
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature is niet gewenst! 
 
Vacaturenummer: Med1116, Plaatsingsdatum: 23-11-2016, Sluitingsdatum: 12-12-2016 
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