
Plastisch chirurg (8 uur p/w) 

Wie zijn wij? 
Kliniek Veldhoven is een ZKN gecertificeerde privékliniek voor plastische chirurgie en dermatologische 
behandelingen. We hechten grote waarde aan voorlichting en begeleiding van onze cliënten. Met een enthousiast 
en professioneel team hebben we een goede reputatie opgebouwd en helpen we jaarlijks ruim 5.000 cliënten.  
Kwaliteit, professionaliteit en privacy staan bij Kliniek Veldhoven hoog in het vaandel. We zijn kritisch op ons 
eigen handelen en laten de kwaliteit beoordelen door onafhankelijke deskundige organisaties. Kliniek Veldhoven 
mag zich tot de top rekenen van de meest cliëntvriendelijke klinieken in Nederland. Cliënten geven de kliniek een 
waardering van 9,4 en daar zijn we trots op!  

Kliniek Veldhoven groeit zo hard dat we een nieuwe collega nodig hebben. Er is veel vraag naar cosmetische 
ingrepen, maar zonder jou kunnen we dat nooit allemaal realiseren. Ben je benieuwd hoe het is om in één van de 
meest cliëntvriendelijke klinieken van Nederland te werken? Dan ben je hier op de juiste plek. 

Over de rol… 
Samen met de consulent doe je er alles aan om de cliënt volledig en duidelijk te informeren tijdens een 
consultgesprek. Er is voor elke cliënt evenveel tijd en aandacht. Je zorgt ervoor dat cliënten exact weten waar ze 
nu én later aan toe zijn. Waar je niet achter staat, adviseer je niet of raad je af. Je behandelt de ander zoals je 
zelf graag behandeld en geholpen wenst te worden. 
 
Verder werk je nauw samen met ervaren medisch personeel die je uitstekend assisteren tijdens een ingreep. De 
OK assistenten en verpleegkundigen zorgen ervoor dat je jezelf volledig kan richten op hetgeen je het liefste 
doet, namelijk: behandelen om een natuurlijk, mooi resultaat te behalen. Je wordt gedreven door je passie om 
cliënten zich goed te laten voelen in hun eigen lichaam. 
 

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 samenwerken 

 Resultaatgerichtheid en je zoekt naar continue verbetering van onze zorg 

 Aantoonbare ervaring in de cosmetisch plastische chirurgie: o.a. labiacorrecties, blepharoplastieken, 
liposucties, otoplastieken en borstvergrotingen 

Wat bieden wij? 

 Ongekend goede werksfeer 

 Een ambitieus team dat werkt als een goed geoliede machine, waardoor je jezelf volledig kan 
concentreren op je kerntaak 

 Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën 

 Een 8-urige werkdag op maandag 

 Kwaliteitszorg (wij voldoen aan alle kwaliteitscriteria van o.a. IGZ en ZKN); 

 Korte communicatielijnen en snelle besluitvorming 

Enthousiast? 
Wil je ons team komen versterken? Stuur dan je motivatiebrief met CV naar Sanne Verhagen (HR Adviseur) 
personeelszaken@kliniekveldhoven.nl o.v.v. plastisch chirurg. 
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