
Op weg naar nieuwe horizonten met een nieuwe maat 

De vakgroep Plastische Chirurgie ETZ in Tilburg is op zoek naar een 

een enthousiaste 

PLASTISCH CHIRURG m/v (0.6-0.9 fte)  

Uw uitdaging 

Onze groep enthousiaste plastisch chirurgen oefent het vak in de volle breedte uit. 

Wij hebben naast de algemene plastische chirurgie een duidelijke profilering in de reconstructieve 
(micro-)chirurgie, hand- en polschirurgie, postbariatrische en schisis chirurgie. Grote waarde 

hechten wij aan onze goede mulitdisciplinaire samenwerking met belendende specialismen. 

De plastisch chirurg die wij zoeken is een enthousiaste allround plastisch chirurg die de algemene 

plastische chirurgie in de volle breedte uitvoert. Een behaald FESSH examen of het interesse dit op 
korte termijn te behalen heeft zeker onze voorkeur. 

Hij/zij heeft een integere en kwaliteitsgerichte werkhouding en is een teamspeler met goede 
communicatieve vaardigheden. 

Uw werkomgeving 

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis is een groot topklinisch (STZ) ziekenhuis met 6500 
medewerkers en met een aantal kerntaken als trauma- en neurochirurgisch centrum. Het ETZ heeft 

meerdere locaties in Midden-Brabant. Onze vakgroep verricht de werkzaamheden op locatie 
Elisabeth in Tilburg en locatie Waalwijk. 

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 kernwaarden zijn. 

Ook de geïnteresseerden, die hun opleiding bijna hebben afgerond worden van harte uitgenodigd 
te reageren. 

Ons aanbod 

De te benoemen plastisch chirurg zal conform de vigerende inverdienregeling toetreden tot de 

Coöperatie MSB M-B en de vakgroep. 

Informatie en sollicitatie 

Neem voor meer informatie contact op met de maten van de vakgroep Steven Klein (medisch 

manager), Bart van Nimmen (vakgroep voorzitter), Arjan Damen, Martine van Dijk en Ed Hartman  

(013) 539 13 13 of op mobiele telefoonnummers (zie www.nvpc.nl)  

 

Stuur je cv en motivatiebrief voor 9 mei 2018 aan dr. P.F. Boekkooi, voorzitter MSB M-B, postbus 

901515, 5000 LC, Tilburg of per e-mail aan Sandra Meijer-de Moor, ambtelijk secretaris bestuur MSB 

M-B, s.demoor@etz.nl 
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