
Den Haag  -  Utrecht 

Plastisch Chirurg / aangezichtschirurg 

9 uur gemiddeld per week 

Wie zijn wij? 
Mauritskliniek is een gespecialiseerd behandelcentrum op het gebied van dermatologie, spataderen en 
medisch-cosmetische zorg. We zijn een wendbare speler in de markt van zelfstandige klinieken en 
onderscheiden ons door het leveren van hoogwaardige zorg en maatwerk rondom de patiënt. Het vak 
dermatologie wordt in de volle breedte uitgevoerd. We gaan door totdat we dé bij de patiënt passende 
oplossingen hebben gecreëerd. 

Kwaliteit, professionaliteit en passie is de rode draad die door onze aanpak loopt. Wij leveren dan ook 
altijd maatwerk, door het inzetten van bevlogen en enthousiaste collega’s die uitmuntend behandelen en 
begeleiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat bieden wij? 
Een fijne en gezellige werksfeer binnen een professioneel en ambitieus team. Deze vacature betreft, in 
eerste instantie, onze vestiging in Utrecht en Den Haag. Het gaat om gemiddeld een dag per week op ZZP 
basis (één dag in de twee weken is ook een mogelijkheid). 

Is je interesse gewekt? 
Dan ontvangen we graag jouw reactie via onderstaand formulier of per mail: werkenbij@mauritskliniek.nl. 

Wil je meer weten over de vacature dan kun je contact opnemen met Elly Evers, operationeel directeur, 
telefoon 06 – 42687511 of met José Lam, vestigingsmanager Utrecht, bereikbaar via telefoonnummer 06 – 
13035377. 

De functie 
Als plastisch chirurg / aangezichtschirurg binnen Mauritskliniek voer je cosmetische en 
dermato-oncologisch chirurgische behandelingen uit, waarbij je samenwerkt in een 
multidisciplinair team dat bestaat uit dermatologen, physician assistant, huidtherapeut en 
medische ondersteuning. 
Onze kliniek kent de voordelen van een ZBC: korte communicatielijnen en snelle 
besluitvorming. 

Het profiel 
Ben jij een enthousiaste professional, patiëntgericht en ondernemend? Dan maken we graag 
kennis met je. Verder beschik je over: 

 Een afgeronde opleiding tot Plastisch Chirurg en een geldige registratie 
 Passie voor het vak en uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden 
 Goede balans tussen empathisch vermogen en professionaliteit 
 Zelfstandigheid, maar je bent ook gericht op samenwerking 
 Resultaatgerichtheid en zoek je naar continue verbetering van onze zorg 
 Bereidheid om eventueel op verschillende vestigingen van Mauritskliniek te werken. 
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