
 

 

Plastisch chirurg M/V – voor Hét Borstkankerziekenhuis 
(min 0,4 fte, tijdelijk vanaf medio oktober 2017) 

  

Over ons 
Het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis is het enige ziekenhuis in Nederland dat zich volledig richt 
op de diagnostiek en behandeling van borstkanker, erfelijk/familiair verhoogd risico en goedaardige 
borstaandoeningen. Onze kracht zit in de kleinschaligheid, de korte lijnen en de tijd en persoonlijke 
aandacht voor de patiënt. Het Alexander Monro heeft samenwerkingsverbanden met o.a. het UMC 
Utrecht, het Meander Ziekenhuis en het Helen Dowling Instituut. Onze 
kernwaarden: attent, bevlogen, hoogwaardig, duidelijk en slagvaardig. 
Wegens zwangerschap van één van onze plastisch chirurgen zoeken wij per  
13 oktober 2017 voor ca. vier maanden een waarnemend plastisch chirurg. 

 

Kerntaken 
• Oncoplastische operaties i.s.m. de mammachirurg; 
• Mammareconstructies (m.u.v. microchirurgische ingrepen); 
• Symmetriserende operaties. 

 

Profiel 
• een BIG en RGS registratie als plastisch chirurg en lid NVPC; 
• aantoonbare ervaring in de mamma plastische chirurgie; 
• sterke affiniteit met borstkankerzorg; 
• een flexibele teamspeler met een open stijl van communiceren. 

 

Wij bieden 
• Een uitdagende functie voor 0,4 tot 0,6 fte.  

Periode: 13 oktober 2017 tot en met eind februari 2018. 
• Een organisatie met gepassioneerde medewerkers. 
• Veel ruimte voor eigen invulling en ontwikkeling. 
• Arbeidsvoorwaarden conform de AMS-regeling. 
• Een contract voor genoemde periode. 

 

Solliciteren? 
Wil je de kans benutten om in ons unieke ziekenhuis te werken? Laat het 

ons zo spoedig mogelijk weten. Wij hanteren voor deze procedure geen 

vaste reactieperiode, maar zullen direct reageren op passende 

sollicitaties. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de 

procedure. Sollicitaties (motivatie, CV + pasfoto) kunnen via e-mail 

worden verzonden t.a.v. Ingrid Peters (HR Manager) op mailadres sollicitatie@alexandermonro.nl. 

Vermeld alsjeblieft je beschikbaarheid in genoemde periode. Voor meer inhoudelijke informatie over 

deze functie kun je contact opnemen met Yvette Jonasse/Daniëlle Derks/Mirjam Hoefkens (plastisch 

chirurgen) via telefoonnummer 030-225 09 10. 

 
 

Alexander Monro Ziekenhuis te Bilthoven | 030 22 50 910 | www.alexandermonro.nl 

 

� Alle zorg in ons ziekenhuis  

valt onder de 

ziektekosterzeering. 

� Ons ziekenhuis wordt op 

Zorgkaart Nederland door 

patiënten beoordeeld met 

een 9,5. 

 

� Ons ziekenhuis heeft 

contracten met alle 

zorgverzekeraars. 

� Ons ziekenhuis wordt op 

Zorgkaart Nederland door 

patiënten beoordeeld met 

een 9,5. 


