
 
 

De Plastisch Chirurgen Coöperatie Oost-Nederland (PCOost)  

zoekt een enthousiaste, allround 

 

Plastisch chirurg (M/V) 
1.0 fte, parttime is bespreekbaar 

 

Wat kunt u verwachten 

Een prettige, collegiale werksfeer binnen een enthousiaste groep met ervaren plastisch 

chirurgen. Wij hebben de filosofie dat ons vak in de volle breedte uitgevoerd moet 

kunnen worden inclusief de meer complexe ingrepen. Daarnaast staan wij voor plezier in 

werk, vernieuwing, flexibiliteit, ondernemerschap en het creëren van „dedicated teams“.  

 

Behalve de craniofaciale chirurgie en genderchirurgie wordt het vak in de gehele breedte 

supra-regionaal uitgeoefend. Na een proefperiode van 6 maanden bestaat de 

mogelijkheid voor toetreding tot de Coöperatie bij gebleken geschiktheid. 

 

Onze dynamische groep van 9 plastisch chirurgen werkt op de volgende locaties: 

 Medisch Spectrum Twente                              Enschede en Oldenzaal 

 Ziekenhuisgroep Twente (ZGT)                       Almelo en Hengelo 

 Velthuiskliniek en Xpert Clinic                         Enschede 

  

Uw profiel 

Een enthousiaste, breed opgeleide collega met in het bijzonder interesse op het gebied 

van de esthetische chirurgie. Goede communicatieve en sociale vaardigheden en het 

willen en kunnen werken in multidisciplinair verband is uiteraard vereist. Tevens zoeken 

wij een collega die de flexibiliteit heeft op 2 locaties te werken (ZGT en Velthuiskliniek 

Enschede).  

Ook kandidaten die binnen afzienbare tijd de opleiding afronden, worden uitgenodigd te 

solliciteren. Bij de sollicitatieprocedure is een sollicitatie-adviescommissie van Raad van 

Bestuur van ZGT en de CMS (coöperatie medisch specialisten ZGT) 

 

Informatie en sollicitatie 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Dr. Oliver Zöphel, plastisch chirurg, tel.:088 708 

5634, email: o.zophel@zgt.nl. 

Op www.zgt.nl en op www.plastischchirurgen.com vindt u meer informatie over resp. 

ZGT en PCOost. 

 

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 1 september 2017, richten aan Pipenzo@zgt.nl 

t.a.v. Anacleta Wilthuis, P&O adviseur voor PCOost, onder vermelding van deze vacature. 

  

Sollicitatiegesprekken met de vakgroep vinden plaats in de periode tot 15 september en 

worden in overleg gepland. Het gesprek met de sollicitatieadviescommissie is gepland op 

donderdag 21 september 2017 na 17.30 uur.  
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