Gezocht:
Op 35 minuten rijden vanuit centrum Amsterdam
Een waarnemer plastische chirurgie (0,6-0,8 fte) voor 1 jaar
met ingang van 1 januari 2019
met mogelijkheid na dit jaar op een vaste aanstelling als lid van de
vakgroep plastische chirurgie
in het Westfriesgasthuis, het Waterland Ziekenhuis en
het Hand en Polscentrum Noord-Holland.
Het Westfriesgasthuis is NIAZ geaccrediteerd. Het is een
algemeen ziekenhuis met ruim 500 bedden. In de
medische staf zijn 144 specialisten vertegenwoordigd in
26 specialismen. Het ziekenhuis scoort bovengemiddeld
in de jaarlijkse ziekenhuisklasseringen en is voorloper in
ICT.
Het ziekenhuis is in 2013 bekroond met zilver voor beste
werkgevers in Nederland, en in 2015 verkozen tot meest
gastvrije ziekenhuis van Nederland.
Het Waterland Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis
met ruim 350 bedden. In de medische staf zijn 103
specialisten vertegenwoordigd in 22 specialismen.
In 2013 is de samenwerking tussen het Waterland
Ziekenhuis, het Westfriesgasthuis en het Zaans Medisch
Centrum (Esperanz) bekroond met de Roche Oncologie
Award voor hun expertise in de oncologische zorg.

Hand en polscentrum Noord-Holland (ook bekend onder
de naam dr.Kuypers Kliniek) is sinds 2008 een KIWA
gecertificeerde ZBC die zich sinds 2007 bezighoudt met
hand en pols chirurgie, oncologie van de huid en
esthetische chirurgie. Er zijn 5 specialisten werkzaam.
De kliniek is in 2017 door de inspectie voor de
gezondheidszorg met goed gevolg gevisiteerd. De kliniek
heeft als één van de weinige klinieken in Nederland het
keurmerk “infectiepreventie” afgegeven door Tensen en
Nolte.
In 2017 zijn het Westfriesgasthuis en het Waterland Ziekenhuis gefuseerd. Hierdoor
is een ziekenhuis ontstaan (wat vanaf begin 2019 door zal gaan onder de naam:
Dijklander Ziekenhuis) dat voor de oostelijke zijde van Noord-Holland Noord de
medisch specialistische zorg levert.
De vakgroep plastische chirurgie levert op alle drie de locaties zorg.
Wij zoeken een collega die voor één jaar kan waarnemen voor 4 dagen per week.
Daarna kan, bij goed functioneren, de collega als vast lid van de vakgroep
opgenomen worden.

De Plastisch chirurg(e) die wij zoeken heeft interesse in:
de hand en pols chirurgie, de algemene plastische chirurgie maar ook
belangstelling voor de reconstructieve chirurgie.
het helpen opzetten en incorporeren van een vestiging van “het Hand en
polscentrum Noord-Holland” in Zaanstad.
Uw Werkomgeving:
Er wordt veel waarde gehecht aan samenwerking binnen multidisciplinaire
verbanden. Dit bestaat reeds voor onder anderen de hand- en polschirurgie,
traumatologie en de reconstructieve borstchirurgie.
Uw Profiel:
Gedreven en ambitieuze plastisch chirurg
Een kwaliteit gerichte werkhouding
Teamspeler met goede communicatieve vaardigheden
U wordt geacht ook zelfstandig te kunnen werken
Ook degenen die binnenkort hun opleiding tot plastisch chirurg afronden,
worden uitgenodigd om te solliciteren.
Bezoldiging:
Honorering zal volgens het AMS plaats vinden. (Er is geen “goodwill regeling” van
toepassing)
Interesse?
Informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij Dr. Paul Kuypers plastisch
chirurg, Tel 06-18519615 (P.D.L.Kuypers@westfriesgasthuis.nl)
Op www.westfriesgasthuis.nl, en www.handenpolscentrumnoordholland.nl vindt u
meer informatie over ons.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot uiterlijk 5 november 2018 richten aan:
Dr. Paul Kuypers
Hand en polscentrum Noord-Holland,
Nieuwe Steen 14
1625 HV, Hoorn

