
ANIOS Plastische Chirurgie m/v  

Afdeling 

Heelkunde 

Vacaturenummer 

A.17.GB.76  

Dienstverband 

46 uur per week 

Met ingang van 

1 maart 2018 

Opleidingseis 

WO 

Maximum salaris 

€ 4.601,- bruto per maand (schaal 11a, CAO UMC)  

Sluitingsdatum 

tot en met 21 januari 2018 

De functie  

Bent u een arts met enige chirurgische ervaring? Als arts niet in opleiding tot specialist 

(ANIOS) bij de sectie Plastisch Chirurgie bieden wij u de kans om de snijdende specialismen 

te verkennen in een dynamische omgeving.  

 

Wij zoeken voor de sectie Plastische Chirurgie binnen de afdeling Heelkunde per 1 maart 

2018 een arts-assistent niet in opleiding (ANIOS). Als ANIOS richt u zich niet op één taak, 

maar opereert u binnen álle vlakken die het LUMC te bieden heeft. In deze functie assisteert 

u tijdens chirurgische ingrepen in de operatiekamer, maar speelt u ook een belangrijke rol in 

de pré- en postoperatieve zorg op de verpleegafdeling. 

Werken bij het LUMC  

Het LUMC is een centrum van medische vernieuwing, dat de patiëntenzorg wil verbeteren 

door internationaal vooraanstaand onderzoek. We werken daarbij patiëntveilig en gastvrij. 

Om dit te realiseren zijn artsen, gespecialiseerde zorgverleners, ondersteunend personeel en 

wetenschappelijke onderzoekers nodig. De sectie Plastische Chirurgie maakt deel uit van de 

afdeling Heelkunde. Het is een dynamische sectie waar reconstructieve (micro)chirurgie het 

speerpunt is. Naast het uitvoeren van de (micro)chirurgische reconstructies binnen het 



hoofdhals-team, werken we samen met de meeste andere snijdende vakgroepen in het 

LUMC. De autologe borstreconstructies vormen een belangrijk deel van onze 

microchirurgische reconstructies. Verder is er de samenwerking met de onco-dermatologie 

voor het sluiten van defecten na Mohs-chirurgie en behandelen wij reuma gerelateerde 

handafwijkingen en handtrauma’s.  

Het profiel 

Voor deze functie moet u over een academisch werk- en denkniveau beschikken en in ieder 

geval een arts-opleiding hebben afgerond. Bovendien heeft u al enige chirurgische ervaring 

opgedaan. Wij zoeken een kandidaat met klinische ervaring en een passie voor 

reconstructieve (micro) en handchirurgie. Interesse in het doen van wetenschappelijk 

onderzoek wordt op prijs gesteld.  

Ons aanbod 

U werkt in een dienstverband van 46 uur per week. Het betreft een tijdelijk aanstelling voor 

de duur van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Het salaris is afhankelijk van uw 

opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 4.601,- bruto per maand bij een fulltime 

dienstverband (schaal 11a, CAO UMC).  

 

Het LUMC biedt zeer gunstige arbeidsvoorwaarden. Zo heeft u recht op 8% vakantiegeld, 

een eindejaarsuitkering, een pensioenregeling bij het ABP en een onregelmatigheidstoeslag 

(indien van toepassing). Daarnaast kunt u deelnemen aan de gunstige collectieve 

ziektekostenverzekering van de Universitair Medische Centra.  

 

Bovendien biedt het LUMC u goede faciliteiten op het gebied van scholing, kinderopvang en 

loopbaanadvies en kunt u gebruik maken van diverse verlofregelingen en andere extra’s. 

Meer hierover leest u elders op deze site.   

Meer informatie 

Voor vragen of meer informatie over deze vacature, kunt u contact opnemen met de heer drs. 

P.S. Verduijn, medische specialist, Plastische Chirurgie, telefoon 071 529 79 21. U kunt ook 

contact opnemen met de heer drs. G.K. van Drunen, sectiehoofd Plastische Chirurgie, 071 

529 92 07. Voor deze functie kunnen wij referenties opvragen. Een medische keuring kan tot 

de procedure behoren.  

Solliciteren 



Heb je interesse in bovenstaande functie en voldoe je aan de profieleisen, dan nodigen wij je 

van harte uit te solliciteren. Je kunt tot de sluitingsdatum reageren.  

Je kunt een sollicitatie alleen met behulp van het sollicitatieformulier insturen, sollicitaties 

via e-mail worden niet meegenomen. Met het formulier kun je ook bijlagen meesturen (zoals 

de motivatiebrief en cv). Uiteraard worden je gegevens strikt vertrouwelijk behandeld.  

Als we van plan zijn om je in dienst te nemen, dan vragen wij om een Verklaring omtrent het 

gedrag (VOG). Je krijgt de kosten hiervoor vergoed.  

 

Link naar de vacature op de LUMC website:  

https://www.lumc.nl/over-het-lumc/werken-bij/vacatures-solliciteren/medisch/ANIOS-Plastische-

Chirurgie  

http://bit.ly/2CHxlfg
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