
                               

Het Coöperatief MSB Alrijne U.A. is een medisch specialistisch bedrijf dat in samenwerking 

met de Alrijne Zorggroep medisch-specialistische zorg levert in de Rijn-, Duin- en 

Bollenstreek.  

In de Alrijne ziekenhuizen werken 230 medisch specialisten waarvan 170 vrijgevestigde 

specialisten, verdeeld over 16 vakgroepen,  lid zijn van het MSB Alrijne.  Naast de 

vrijgevestigde specialisten heeft het MSB Alrijne ook medisch personeel in loondienst, zoals 

arts-assistenten, onderzoekers en medisch specialisten. Samen met de Alrijne Zorggroep 

bieden zij kwalitatief hoogwaardige medische zorg in de Alrijne ziekenhuizen te Leiden, 

Leiderdorp en Alphen aan den Rijn. 

Naast het aanbieden van zorg is het MSB Alrijne actief op het gebied van onderwijs en 

onderzoek. 

 

Het MSB Alrijne zoekt een 

PLASTISCH CHIRURG M/V (0,6-0,8 fte) 
Afdelingsinformatie: 
De vakgroep Plastische Chirurgie, onderdeel van het Medisch Specialistisch Bedrijf Alrijne, biedt 
een uitstekende praktijk waar de patiënt centraal staat en kwaliteit, service,  efficiëntie, 
samenwerking en passie voor de plastische chirurgie kernwaarden zijn. 

 
Wij zoeken: 
Een enthousiaste, gedreven collega met bewezen ervaring in de algemene aspecten van de 
plastische chirurgie en in het bijzonder de hand en pols chirurgie. Onze voorkeur gaat uit naar 
een kandidaat met een examen van de European Board of Hand Surgery (voorheen FESSH 
examen). Ervaring met de reconstructieve (micro) chirurgie strekt tot aanbeveling.  
Tevens heeft hij/zij aantoonbare managementvaardigheden en is hij/zij bereid 
managementtaken uit te voeren. 
Van de nieuwe collega verwachten wij dat deze goed kan samenwerken en positief staat 
tegenover een samenwerking met collega’s van andere vakgroepen. Hij/zij heeft een integere en 
kwaliteitsgerichte werkhouding en is teamspeler met goede communicatieve vaardigheden. De 
nieuwe collega dient tevens een bijdrage te leveren aan de organisatie van de afdeling en te 
participeren in ziekenhuis brede managementactiviteiten.  
 
Wij bieden: 
een lidmaatschap van de vakgroep Plastische Chirurgie van het MSB Alrijne . Er is een 
goodwillregeling. 
 

Informatie: 
Wilt u meer weten over deze functie en/of heeft u vragen? Neem dan contact op met één van de 
volgende plastisch chirurgen: de heer drs. D.G. van den Broecke,  tel. 071-5178178; de heer drs. 
L.U.M. Corion, de heer drs. G.K. van Drunen of de heer drs. P.S. Verduijn, tel. 071-5828282. Voor 
verdere informatie over het MSB Alrijne kunt u onze website raadplegen : www.msbalrijne.nl. 

 
Solliciteren: 
Bij voorkeur via email : solliciterenmsb@alrijne.nl. Uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van  een 
curriculum vitae, kunt u  richten aan Coöperatief MSB Alrijne U.A., t.a.v. Suzan Constant, HR 
functionaris, Postbus 4220, 2350 CC Leiderdorp. 
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