
 
Plastisch Chirurg  
0,8 fte 

Samenvatting  

Onze vakgroep Plastische Chirurgie heeft ruimte voor twee bevlogen plastisch chirurgen! 

Werkomgeving  

De markt voor de Plastische, Reconstructieve en Hand Chirurgie is groeiend voor OLVG. 
De vakgroep Plastische Chirurgie van OLVG werkt op 3 locaties, namelijk OLVG Oost,  OLVG West en 
het Esthetisch Medisch Centrum Jan van Goyen. Hiermee is een heel diverse werkomgeving ontstaan 
met mogelijkheden tot uitbreiding. 
 
We zijn een enthousiaste, ambitieuze vakgroep van 6 plastisch chirurgen (totaal 4,9 FTE plastisch 
chirurgen) met 4 ANIOS in een stadsziekenhuis op 3 locaties met een drukbezochte Spoedeisende 
Hulp. Binnen een aantal jaren zal de vakgroep Plastische Chirurgie gaan participeren in de opleiding 
tot plastisch, reconstructief en handchirurg.  

Over de functie  

Wij zijn op zoek naar betrokken en enthousiaste collega’s met ervaring in de volle breedte van de 
plastische chirurgie. Daarnaast strekt specialistische ervaring in twee van de volgende 
aandachtsgebieden tot de aanbeveling: handchirurgie, reconstructieve, cosmetische of algemene 
plastische chirurgie. Bovenal zoeken we teamspelers met sterke contactuele vaardigheden.  

Functie-eisen  

• U bent geregistreerd plastisch chirurg; 

• U bent (micro-)chirurgisch capabel en levert kwalitatief hoogwaardige zorg; 

• U bent flexibel, breed inzetbaar en kunt goed samenwerken; 

• U participeert graag actief binnen de medische staf en de ziekenhuisorganisatie; 

• U hebt belangstelling voor onderzoek en onderwijs en de begeleiding van arts-assistenten. 

• Affiniteit met managementtaken en of opleiden is een pré. 

 

 

 



Wij bieden  

Werken bij OLVG betekent werken in hét stadsziekenhuis van Amsterdam. Een werkomgeving waar 
u  uw talent optimaal kunt ontwikkelen en in kunt zetten om samen – direct of indirect – onze 
patiënten de best mogelijke zorg te bieden. 

Wij bieden een afwisselende en uitdagende functie in een plezierige werkomgeving. Aanstelling vindt 
plaats in dienstverband, volgens OLVG beleid. Het dienstverband is in eerste instantie voor de duur 
van één jaar met de intentie tot aanstelling voor onbepaalde tijd, indiensttreding begin 2020. Het 
salaris is conform de AMS regeling met een variabel salarisdeel.  

 

Interesse in deze vacature?  

We ontvangen uw sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae, graag uiterlijk zondag 24 november 
2019 via onderstaande link: 
https://www.werkenbijolvg.nl/vacatures/plastisch-chirurg-38401.html 
 
De selectiegesprekken voor deze functie zullen worden gevoerd op maandag 9 december 2019 vanaf 
16.30 uur. Wij stellen het op prijs indien u hier alvast rekening mee wilt houden.  

Mogelijk wordt u voor die tijd al uitgenodigd voor een informele kennismaking met de vakgroep. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de plastisch chirurgen uit de vakgroep 
via telefoonnummer 020-599 4909. Of met Esther Moerman via E.Moerman@olvg.nl, Paula Weijers- 
Roossink via E.H.P.Weijers-Roossink@olvg.nl,  Joyce Florisson via J.M.G.Florisson@olvg.nl, 
Annekatrien van de Kar via A.L.vandeKar@olvg.nl , met Anouk Tan via A.Tan@olvg.nl  en Jesse van 
Lieshout. 


