
 

 

Het Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf Rivierenland zoekt voor de vakgroep  
Plastische Chirurgie een 

 
Chef de Clinique Plastische Chirurgie 
0,6 fte 

 
Wij zoeken een algemeen plastisch chirurg voor onze praktijk, die behoudens de microscopische 
reconstructies, de plastische chirurgie in de volle breedte uitoefent. De functie voor de duur van een jaar met 
mogelijkheid tot verlenging, dan wel toetreding tot de vakgroep als vrijgevestigd specialist. 

 
U bent een enthousiaste plastisch chirurg die graag in een team werkt en flexibel is. Daarnaast beschikt u 
over goede contactuele eigenschappen en kunt u goed samenwerken.  
 
De vakgroep plastische chirurgie is een goed functionerende eenheid met een groeiende praktijk. 
Momenteel bestaat de vakgroep uit 2 plastisch chirurgen die samenwerkt met een zeer enthousiaste groep 
medewerkers. Werkzaamheden worden uitgeoefend zowel in Tiel als in de Barbarapolikliniek in Culemborg. 

 
Het CMSB Rivierenland is een coöperatie die de vrijgevestigd medisch specialisten in het ziekenhuis  
Rivierenland Tiel samenbrengt in één onderneming. Het CMSB telt 65 leden die gezamenlijk garant staan voor 
kwalitatief hoogwaardige zorg. Ondernemende professionals krijgen alle ruimte om te komen met initiatieven 
om zich verder te ontwikkelen en ambities waar te maken, zowel binnen de ziekenhuismuren als daarbuiten. 

 
Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het CMSB: de heer drs. F.A.  Hillebrand 
(06 21851869) of met de één van de plastisch chirurgen: mevrouw dr. J.F.M. Macaré van Maurik (06 
28783967) of mevrouw drs. M.M. Veerman (06 44662892) 

 
Solliciteren 
Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van uw curriculum vitae, kunt u sturen naar de heer drs. F.A. Hillebrand. 
E-mail: personeelsadministratie@zrt.nl. Sluitingsdatum voor deze vacature is 31-12-2018 
 

  
Een intrede screening, waarbij een check op diplomas’en referenties plaatsvindt voor medewerkers die in de 
zorg werken, maakt onderdeel uit van het aanname beleid. 

 
Meer informatie kunt u vinden op onze website www.ziekenhuisrivierenland.nl.  
Ziekenhuis Rivierenland werft ook via www.werkeninzorgenwelzijn.nl.  
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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