
Plastisch Chirurg 

Vacaturenummer: A.22.ML.IP.50 

https://lumc.recruitee.com/l/nl/o/plastisch-chirurg-a22mlip50/c/new  

Functiecategorie: medisch & klinisch 

Vakgebied: Medisch 

Urenomvang dienstverband: parttime 

Aantal uur: 16 uur per week 

Soort dienstverband: tijdelijk  

Lengte dienstverband: 7 maanden 

Salaris: conform schaal UMS 

Opleidingseis: WO 

Sluitingsdatum: 03-07-2022 

aanspreekvorm: informeel 

 

De functie 

Wij zoeken, in verband met tijdelijke afwezigheid van een collega, een waarnemend plastisch chirurg. Een 

interessante baan, waarin alle facetten van plastische chirurgie aan bod komen.  

Samenvatting 

 Het is een tijdelijke baan voor de periode van 1 juli 2022 tot 1 februari 2023. 

 Je hebt affiniteit met microchirurgie en groot reconstructief. 

 Je beheerst opvang en herstel van acute hand trauma. 

 Je draait mee in het dienstrooster. 

Wat ga je doen 

Als waarnemer vorm je een belangrijk deel en werk je nauw samen met het gehele team. Afhankelijk van je 

niveau  krijg je de mogelijkheid om (micro) skills , indicatie stelling en alternatieve reconstructieve opties te 

leren of bij te houden.   

Je werkplek  

In het Leids Universitair Medisch Centrum werken we continu aan het verbeteren van de patiëntenzorg. Wij 

investeren in baanbrekend, internationaal onderzoek en werken met de nieuwste apparatuur. Samen met onze 

artsen, gespecialiseerde zorgverleners, docenten, wetenschappelijke onderzoekers en ons ondersteunend 

personeel streven wij naar de hoogste kwaliteit op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en internationaal 

onderzoek.  

We zijn een dynamische afdeling  waarin  microchirurgische reconstructies een grote rol spelen. Onder andere 

autologe borstreconstructies, reconstructies na trauma van het onderbeen, en reconstructies na grote 

oncologische resecties bij hoofdhals patiënten.  Daarnaast doen we reconstructies na resectie van wekedelen en 

https://lumc.recruitee.com/l/nl/o/plastisch-chirurg-a22mlip50/c/new


bot tumoren. 

Wij werken nauw samen met dermatologie  gynaecologie, neurochirurgie en de oncologische mamma chirurgen. 

De afdeling bestaat uit 4 plastisch chirurgen en 1 agnio.   

Carrière in het LUMC  

Grensverleggend beter worden; dat is onze missie. Dit geldt niet alleen voor de zorg, maar ook voor onze 

medewerkers. Om te kunnen blijven leren en ontwikkelen bieden wij interne opleidingen en bijscholing aan. 

Daarnaast heb je recht op een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantiegeld, fietsregeling en sportbudget. Ook kun je 

gebruikmaken van onze pensioenregeling bij het ABP, waarbij het LUMC maar liefst 70% van je 

pensioenpremie betaalt en je netto meer salaris over houdt.  

Wat vragen wij 

Een enthousiaste, gedreven plastisch chirurg met bewezen ervaring in de algemene aspecten van de plastische 

chirurgie en in het bijzonder de reconstructieve (micro)chirurgie. Je bent professioneel, gewend hoge kwaliteit 

te leveren en je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden. 

Meer informatie  

Je krijgt een tijdelijke aanstelling voor de periode van 1 juli 2022 tot 1 februari 2023. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

Contactgegevens 

Contact: Pieter Verduijn, sectiehoofd Plastische Chirurgie, telefoon 071 526 2939, e-mailadres 

p.s.verduijn@lumc.nl 


