Het Samenwerkingsverband Medisch Specialisten Martini Ziekenhuis zoekt…

Plastisch Chirurg (0,8 fte)
De functie
Wij zoeken op korte termijn ambitieuze en liefst ervaren Plastisch Chirurg (0,8 fte) met
affiniteit voor zowel handchirurgie als brandwonden chirurgie. Onze voorkeur gaat uit naar
een teamspeler die de best mogelijke klinische zorg wil bieden en wil bijdragen aan de
innovatie en organisatie van zorg, wetenschap en opleiding. Wij verwachten dat u in het
bezit bent van het Europees Handchirurgie diploma en het EMSB diploma of bereid bent dit
spoedig te behalen. Ervaring in de microchirurgie is gewenst. De vacature betreft vervanging
van een vertrekkend collega; werktijden en tijdsduur zijn bespreekbaar.
De maatschap
De maatschap telt zes leden en oefent het vak in de volle breedte uit, met uitzondering van
schisis en hoofd-hals reconstructies. Naast algemene plastische chirurgie zijn de
speerpunten hand- en polschirurgie, reconstructieve chirurgie van brandwonden en
mammae en esthetische chirurgie. Behandeling van patiënten met brandwonden vormt een
specifiek onderdeel van de werkzaamheden. De maatschap verzorgt de opleiding
brandwondenchirurgie voor AIOS. Behalve in het Martini Ziekenhuis is de maatschap ook
actief in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen.
Meer informatie?
Meer informatie vindt u op www.martiniziekenhuis.nl. U kunt ook contact opnemen met
Sandra Jongen (gossels@mzh.nl), voorzitter, (050) 524 7967 of Marius Kemler
(m.kemler@mzh.nl), medisch manager, (050) 524 7965.
Belangstelling?
Uw schriftelijke sollicitatie en curriculum vitae kunt u sturen naar het bestuur van het
Samenwerkingsverband Medisch Specialisten Martini Ziekenhuis, ter attentie van mw. A.H.
de Vries-Jansen, Bureau Medische Staf, postbus 30033, 9700 RM Groningen. Mailen kan
ook: ToetredingVMS@MZH.nl.
Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk 14 oktober 2018.
Samen voor de beste zorg!
De beste zorg vraagt om de beste professionals. Wij investeren volop in de opleiding en
ontwikkeling van onze medewerkers. Daarvoor zijn we ook dit jaar weer erkend als
Topwerkgever en Leerbedrijf. Als topklinisch opleidingsziekenhuis onderscheiden we ons
met een breed aanbod excellente medisch-specialistische zorg en een aantal
expertisegebieden. Samen met de Santeon ziekenhuizen werken we aan kwaliteit en
innovatie.
In het Martini Ziekenhuis werken 220 medisch specialisten, 3000 medewerkers en 250
vrijwilligers. Samen bieden wij de beste zorg aan 380.000 poliklinische patiënten en 27.000
klinische patiënten per jaar.
Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.

