
VACATURE 

 

 
Locatie VUmc 

 
ANIOS | Plastische Chirurgie  (46 uur) 

 
Wil jij een stapje dichter bij een opleidingsplek Plastische Chirurgie komen?  

 
Wat ga je doen 
Als ANIOS participeer je in alle klinische en poliklinische activiteiten. Je superviseert de semi-artsen 
op de klinische afdeling en assisteert bij operaties van stafleden en AIOS. Ook zal je worden ingezet 
op de polikliniek voor het spreekuur en poliklinische verrichtingen. Na een inwerkperiode zal je ook 
meedoen met het dienstschema en met de activiteiten op de Spoedeisende Hulp (SEH).  
 
Wat we van je verwachten 
- Je bent een collegiale basisarts met aantoonbare belangstelling voor de plastische chirurgie en je 
hebt interesse voor wetenschappelijk onderzoek; 
- Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent een teamspeler op zoek naar 
creatieve oplossingen voor uitdagende problematiek; 
- Samenwerken met diverse specialismen ga je niet uit de weg. 
- Je hebt bij voorkeur reeds chirurgische ervaring. 
 
 
Waar ga je werken 
Amsterdam UMC heeft naast een regiofunctie ook een landelijke functie voor wat betreft 
topreferente zorg. De afdeling Plastische Chirurgie Amsterdam UMC is het resultaat van een  
fusietraject. Op de gezamenlijke afdeling werken ca. 60 medewerkers, verdeeld over de locaties AMC 
en VUmc in ziekenhuis en polikliniek. Academische patiëntenzorg, wetenschap en onderwijs en 
opleiden vormen de primaire taken van de afdeling. Je komt te werken binnen een hecht en 
ambitieus team op locatie VUmc of AMC. Er zijn op dit moment nog twee opleidingen binnen het 
Amsterdam UMC, locatie Vu en locatie AMC, deze zullen naar verwachting op korte termijn ook 
fuseren. 
Binnen de afdeling bestaan vier klinische speerpunten, namelijk de reconstructieve en 
microchirurgie, hand- en polschirurgie, kinderplastische chirurgie en genderchirurgie. 
 
Wat we je bieden 
Salarisschaal  11: 3922 tot 5383 euro bruto bij een fulltime dienstverband (afhankelijk van opleiding 
en ervaring).  
- Naast een goed basissalaris bieden we onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8% 
vakantietoeslag. Wil jij weten wat je gaat verdienen?  Bereken dan hier jouw netto salaris (onder 
voorbehoud). 
- Gratis en onbeperkt toegang tot het trainingsaanbod van onze online leeromgeving GoodHabitz. 
- Je pensioen wordt opgebouwd bij het ABP. Amsterdam UMC draagt 70% van deze premie bij. 
- Wij bieden een reiskostenvergoeding en daarnaast een fietsregeling.  
- Wij hebben een zeer actieve personeelsvereniging en een Jong Amsterdam UMC en organiseren 
vanuit beide verschillende (sportieve) activiteiten en evenementen door het jaar heen. 
-Het betreft hier een plek voor de duur van zes maanden 
 
Amsterdam UMC heeft een open cultuur. Dit betekent dat wij hopen dat iedereen zich welkom voelt 
bij onze organisatie en dat wij streven naar het bieden van gelijke kansen aan iedereen. Wij nodigen 
dan ook alle geïnteresseerden van harte uit om te reageren op deze vacature. 
 
Voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden kijk op onze website. 
 
Een referentiecheck kan onderdeel zijn van de selectieprocedure. Daarnaast is het aanvragen van een 
VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor iedere nieuwe medewerker verplicht. De aanvraag voor een 
VOG wordt opgestart vanuit VUmc zodra de nieuwe medewerker is aangesteld.  
 

https://www.raet.nl/bruto-netto-salaris-berekenen
https://www.werkenbijvumc.nl/kostenvergoeding-reizen-woon-werkverkeer/
https://www.werkenbijvumc.nl/watwijbieden/
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Voor medewerkers die in de directe patiëntzorg gaan werken, kan een uitgebreide screening 
onderdeel zijn van de procedure. Klik hier voor meer informatie en of deze op jou van toepassing is. 
Ben je werkzaam in een zorggerelateerde functie, dan is een aanstellingskeuring ook onderdeel van 
jouw selectieprocedure.  
 
Bijzonderheden 
Uit deze sollicitatieronde zullen kandidaten geselecteerd worden die zich gedurende 6 maanden 
kunnen profileren op onze afdeling Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie. Bij gebleken 
geschiktheid maak je in de loop van dit jaar of volgend jaar kans op een opleidingsplaats Plastische 
Chirurgie.  
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en wil je solliciteren? Wij willen je vragen jouw sollicitatie in 
te dienen via de sollicitatiebutton en hierbij jouw motivatie te richten aan de heer dr. H.A.H. Winters 
en mevrouw dr. M.C. Obdeijn, Opleiders Plastisch, Reconstructieve en Handchirurgie Amsterdam 
UMC. Startdatum is 1 november 2021 en de sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 29 
september 2021. 
 
Laten we kennismaken 
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Carla Noom, corporate 
recruiter, via telefoonnummer: 06-25210185  . 
 
Je kan tot en met zondag 1 augustus 2021 solliciteren via de volgende link: 
ANIOS Plastische chirurgie 

https://www.werkenbijvumc.nl/medewerkerscreening/
https://www.werkenbijvumc.nl/vacatures/anios-plastische-chirurgie/

