Plastisch chirurg
www.werkenbijcwz.nl

Jonkerbosch Medisch Specialistisch Bedrijf Nijmegen (JMSBN) is een per 1 januari 2015 opgericht MSB
dat de vorm heeft gekregen van een maatschap in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). De
maatschap wordt gevormd door circa tachtig medisch specialisten en bestaat uit elf Organisatorische
Eenheden (samenwerking van specialisten binnen één vakgebied). Als jonge en ondernemende
organisatie heeft JMSBN veel aandacht voor ontwikkelingen en vernieuwingen in de zorgmarkt. De
medisch specialisten werken samen aan optimalisatie van de patiëntenzorg binnen een financieel
gezond bedrijf.
In verband met uitbreiding zoeken wij een plastisch chirurg (0,6 fte) voor de Organisatorische Eenheid
Plastische Chirurgie.
Dit zijn wij
Wij zijn een dynamische vakgroep van 3 plastisch chirurgen die een breed palet aan plastisch
chirurgische ingrepen verzorgt. Elk van ons heeft zijn eigen aandachtsgebied en een 4e maat krijgt ook
de ruimte om zich te verdiepen in zijn/haar interessegebied. Er bestaat een goede samenwerking met
het RadboudMC, dat betekent dat we een rol vervullen in de opleiding van aio’s. Daarnaast werken we
allemaal ook extern en in Esthetiek Nijmegen, onze intramurale esthetische praktijk.
Het werk
Onze speerpunten zijn alle vormen van borstreconstructies, hand‐ en polschirurgie, laserbehandelingen
en esthetische chirurgie. Daarnaast hebben we een nauwe samnewerking met de dermatologen (die
naast ons zitten op de polikliniek), als het gaat om huidmaligniteiten. We zijn onderdeel van het
mammateam, wat onderdeel is van het Academisch Borstkanker Centrum Nijmegen.
Dit breng je mee
Bij voorkeur beschik je over vaardigheden in de mammareconstructie (oncoplastische en
microchirurgische reconstructies), algemene plastische chirurgie en esthetische chirurgie. Hand en
polschirurgie is handig maar geen vereiste. Je hebt affiniteit met opleiden van assistenten en je hebt
aspiraties op organisatorisch en management vlak. Daarnaast zal je een rol nemen binnen het
mammateam van het CWZ. En wil je lid worden van het JMSBN en je inzetten voor het
gemeenschappelijke belang.
Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer E.P. Heine, plastisch chirurg / medisch
manager via telefoonnummer 024‐3658713. Jouw sollicitatiebrief met cv ontvangen wij graag uiterlijk
13 september 2018 via onze website www.werkenbijcwz.nl.

