
 
Vacature plastische chirurgie  
 
ABC Clinic groeit fors en zoekt:  
 

- Een plastisch chirurg voor het uitvoeren van ooglidcorrecties* onder plaatselijke verdoving in 

onze kliniek in Breda (2 tot 4 dagen in de maand, op ZZP basis). Daarbij zijn er ook 

mogelijkheden om andere plastisch chirurgische ingrepen uit te voeren. 
 
* bovenooglidcorrecties, onderooglidcorrecties & wenkbrauwliften.  

 

- Een plastisch chirurg voor het uitvoeren van o.a. faceliften (evt. ook neuscorrecties). 
 
Over ABC Clinic 
ABC Clinic is een gespecialiseerde privekliniek in Breda. Wij bestaan sinds 2010 en hebben ons 
gespecialiseerd in ooglidcorrecties, injectables en kleine chirurgische ingrepen die in een zelfstandige 
behandelkamer uitgevoerd worden. Daarnaast faciliteren wij consulten voor liposucties, lipofillings 
en werken wij op het gebied van plastische chirurgie (borsten, buik, benen en gezicht) samen met de 
plastisch chirurgen van het Amphia ziekenhis. Echter, door de forse groei die wij doormaken is er 
behoefte aan meer operatiecapaciteit. 
 
Missie  
Onze missie is het vervullen van de wensen van iedereen die zijn of haar schoonheid wil verbeteren 
en behouden door bewezen esthetische behandelingen en producten, in een veilige, verantwoorde 
en vriendelijke omgeving. Mooi jezelf blijven is niet voor niets de pay-off van de kliniek.  
  
Voor onze kliniek in Breda zijn wij op zoek naar een plastisch chirurg (2 tot 4 dagen in de maand).  
Je bent in het bezit van goed ontwikkelde sociale vaardigheden, je bent communicatief sterk en hebt 
een goede balans tussen empathisch vermogen en professionaliteit. Clientvriendelijkheid staat voor 
jou hoog in het vaandel. Daarnaast ben je realistisch en gericht op het bereiken van natuurlijke 
resultaten met oog voor detail.  
 
Wij bieden een prettige werkomgeving waarin je met bovenstaande kwalificaties volledig tot je recht 
komt. Kernwaarden van de kliniek zijn kwaliteit, specialisme, clientgerichtheid, samenwerking, 
efficientie, communicatie en clienttevredenheid.  
 
Inlichtingen Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jorn Kielman, j.kielman@abc-
clinic.nl of bel 076 – 542 31 54. Meer informatie kunt u vinden op onze website https://www.abc-
clinic.nl/   
 
Interesse?  
Bent u op zoek naar deze uitdagende functie binnen onze ambitieuze privekliniek dan ontvangen wij 

graag uw CV voorzien van motivatie. U kunt ook bellen voor meer informatie. 
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