
                                                           
 
 

De Coöperatie Medisch Specialisten Gelderse Vallei is het medisch specialistische bedrijf binnen 
Ziekenhuis Gelderse Vallei waarin de activiteiten van de vakgroepen van zestien medisch 
specialismen worden uitgevoerd. De missie van CMSGV is om de hoogst haalbare kwaliteit van 
patiëntenzorg te leveren binnen een professioneel en efficiënt georganiseerd medisch specialistisch 
bedrijf.  
 

 
De vakgroep Plastische, Reconstructieve en Hand Chirurgie van het Medisch Specialistisch Bedrijf 

Gelderse Vallei Ede zoekt per direct een: 

 
  Waarnemend plastisch chirurg (m/v) 0,6- 0,8 FTE 

 
 

Wij zijn op zoek naar: 

Een betrokken ambitieuze allround waarnemend collega met affiniteit voor o.a. mamma 

reconstructies, handchirurgie en dermato-oncologische chirurgie, die multidisciplinair georiënteerd is. 

Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht en besluitvaardigheid. 

Uiteraard ben je stressbestendig en flexibel, en breng je graag je kennis en passie voor het vak over. 

Informatie over ons 

De vakgroep Plastische Chirurgie bestaat momenteel uit 3 plastisch chirurgen. De plastische chirurgie 

wordt in de volle breedte van het vak uitgeoefend. Er bestaat een enthousiast regionaal 

samenwerkingsverband van 11 plastisch chirurgen uit Arnhem en Doetinchem waarmee de 

weekenddiensten en expertise worden gedeeld.  

Informatie over het ziekenhuis en Coöperatie Medisch Specialist Gelderse Vallei (CMSGV) 

Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is goed bereikbaar door de ligging aan de A12, centraal in 

Nederland. Wij werken samen met de Wageningen University & Research (WUR) met als focus 

voeding en beweging. Het ziekenhuis participeert actief in de Alliantie Voeding. 

 

De Coöperatie Medisch Specialisten Gelderse Vallei (CMSGV) is het medisch specialistisch bedrijf 

binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei, waarin de activiteiten van de vakgroepen van 16 medisch 

specialismen worden uitgevoerd. 

Arbeidsvoorwaarden 

Wij bieden een interessante, veelzijdige baan met veel uitdaging in een mooi en modern ziekenhuis. 

Het betreft een waarneming voor de periode van ten minste 7 maanden 

Meer informatie 
Wil je meer weten over het werk als plastisch chirurg binnen ZGV? Liliane Halmans en Esther 
Tilleman  0318-433068  staan je graag te woord.  

Je schriftelijke sollicitatie met Curriculum Vitae kunt je richten aan Mirte Halsema HR-adviseur 
Coöperatie Medisch Specialisten Gelderse Vallei HRCMSGV@zgv.nl 

 

 

 

http://cmsgv.nl/
http://www.geldersevallei.nl/
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