
 

 

 

 

 

Het Coöperatief Medisch Specialisten ASz zoekt voor haar vakgroep plastische chirurgie een enthousiaste 
    

Plastisch Chirurg    
Voor  0,8 – 1,0 fte 
 
Onze vraag 

U bent een enthousiaste en ondernemende collega met (naast brede kennis en goede chirurgische 
vaardigheden) specifieke kennis van hand- en polschirurgie en microchirurgie. U beschikt als teamspeler 
over goede communicatieve eigenschappen. Het reeds behaald hebben van het FESSH examen of de 
bereidheid dit op zeer korte termijn te doen strekt zeer sterk tot aanbeveling. 
  
Bewezen belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek strekt tot aanbeveling. Gezien de STZ-status van 
ons ziekenhuis wordt affiniteit met het opleiden en het geven van onderwijs aan arts-assistenten, co-
assistenten, paramedici, verpleegkundigen en doktersassistenten meer dan op prijs gesteld. U bent bereid 
deel te nemen aan de dienstengroep met het Amphia Ziekenhuis in Breda, het Franciscus Ziekenhuis in 
Roosendaal, het Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem en het Lievensberg Ziekenhuis in Bergen op Zoom. 
 
Ook kandidaten die in de afrondende fase van hun opleiding zijn worden uitgenodigd te reflecteren 
 
Ons aanbod 
Een uitdagende plek in een ambitieuze werkomgeving. 
Afhankelijk van uw voorkeur kunt u of eerst een arbeidsovereenkomst van een jaar krijgen of direct een 
ledenovereenkomst voor een jaar van het coöperatief van Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) Albert 
Schweitzer Ziekenhuis krijgen,  
na dit jaar bieden wij u [bij een gebleken match met uw vakgroep] een ledenovereenkomst voor onbepaalde 
tijd aan 
 
Informatie   
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer C.B. IJsselstein, plastisch chirurg, 
telefoonnummer 06-10900360 of mevrouw F.J.C. van der Veen, telefoonnummer 06-41492187. 
Informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en onze overige vacatures vindt u op: www.asz.nl en op  
www.specialistenasz.nl 
 
Wijze van solliciteren 
Bent u geïnteresseerd in deze functie, dan kunt u uw sollicitatie tot 01/07/2017    richten aan mevrouw dr. 
G.S. Kooi, voorzitter van het Coöperatief Medisch Specialisten ASz en indienen door het sollicitatieformulier 
in te vullen via deze link: 
 
http://www.asz.nl/werk-opleiding/vacatures/  
 
Medewerkers van het ASz dienen hun sollicitatie in via Mijn InSite. 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.asz.nl/werk-opleiding/vacatures/


Aan niet door de manager P&O geautoriseerde opdrachten kunnen geen rechten worden ontleend. 
 


