Het Spaarne Gasthuis is een topklinisch ziekenhuis en lid van de vereniging STZ (Samenwerkende
Topklinische OpleidingsZiekenhuizen) en er wordt dan ook een actieve bijdrage verwacht aan
deze topklinische ambitie en de daaraan verbonden thema’s: opleidingen, patiëntgericht
wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie.
In het Spaarne Gasthuis wordt zorg verleend vanuit de visie dat de patiënt bij ons ‘te gast’ is.
Gastvrijheid staat bij ons hoog in het vaandel
Het Medisch Specialistisch Bedrijf Spaarne Gasthuis is opgericht door de vrijgevestigde
medische staf van het voormalig Kennemer Gasthuis Haarlem en het Spaarne Ziekenhuis
Hoofddorp. Het MSB omvat ca. 200 maten en heeft ca. 120 personeelsleden in dienst
waaronder ANIOS, secretaresses, chefs de clinique en research medewerkers. De
werkzaamheden worden uitgeoefend in het Spaarne Gasthuis.
In verband met een parttime aanstelling van een van onze plastisch chirurgen in een
management functie van het ziekenhuis zijn wij per direct op zoek naar een:

CHEF DE CLINIQUE PLASTISCHE CHIRURGIE
(0,6 fte M/V)

Profiel
Wij zoeken een betrokken en ambitieuze collega met all round plastisch chirurgische ervaring en
affiniteit voor de borstreconstructies en de onco-dermatologie. Speerpunten van het Ziekenhuis
en de vakgroep zijn de mamma- en dermato-oncologie en hand en pols chirurgie. Buiten deze
aanstelling om is het mogelijk om te participeren in de private patiëntenzorg.

Wij bieden
Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar. Salariëring vindt plaats conform
AMS voorwaarden.

Nadere informatie over deze vacature kunt u inwinnen bij:
David Jairath: djairath@spaarnegasthuis.nl (023-2245395) en/of Rudy Christiano:
RChristiano@spaarnegasthuis.nl
Uw schriftelijke reactie op de vacature, vergezeld van een CV en eventuele referenties, kunt u
voor 1 december a.s. richten aan de heer dr. A. Zwijnenburg, voorzitter Medisch Specialistisch
Bedrijf, t.a.v. bureau medische staf locatie Haarlem zuid, Postbus 417, 2000 AK Haarlem of via:
MSBwerving&selectie@spaarnegasthuis.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

