FELLOW PLASTISCHE CHIRURGIE
0.8fte (met mogelijkheid tot meer)
UITERSTE SOLLICITATIEDATUM
31/01/2019
Bent u die enthousiaste, gemotiveerde fellow met affiniteit voor de mamma chirurgie en de reconstructieve
chirurgie?
WAT GAAT U DOEN?
Zuyderland Medisch Centrum is een van de Samenwerkende Topklinische opleidings Ziekenhuizen (STZ).
STZ ziekenhuizen onderscheiden zich door steeds de voorhoede positie te kiezen met patiënt gericht
wetenschappelijk onderzoek, topklinische zorg en opleiding. Zij richten zich hierbij op de volgende
kernthema's: innovatie, medisch leiderschap en transitie van de zorg.
Onze vakgroep bestaat momenteel uit 6 plastisch chirurgen. Binnen ons team wordt de plastische chirurgie
in de volle breedte van het vak uitgevoerd. De huidige pijlers zijn mammachirurgie, reconstructieve chirurgie,
inclusief microchirurgie en hand-pols chirurgie. Voor de post-bariatrie is er een samenwerking met de
Nederlandse Obesitas Kliniek Zuid.
Er is een goede samenwerking in MDO’s van het mammacentrum, dermato-oncologie, traumazorg en
reumatologie. De vakgroep participeert tevens in een multidisciplinair plexus brachialis team.
Er is een sterk regioverband met collega plastisch chirurgen van het Maastricht UMC en VieCuri MC te
Venlo en Laurentius ziekenhuis Roermond. Esthetische chirurgie is gezamenlijk georganiseerd via de MOOIkliniek te Maastricht. Opleiding, onderwijs, refereeravonden en diensten worden gezamenlijk georganiseerd.

WIE BENT U?
Wij zoeken een flexibele, enthousiaste, collegiale fellow, die onderdeel zal gaan uitmaken van ons hechte
team. Wij hebben de voorkeur voor een teamspeler met goede communicatieve vaardigheden en een
integere werkhouding.

Affiniteit met mamma- en reconstructieve chirurgie is van belang.
Van u wordt verwacht:




een actieve deelname aan de opleiding van arts-assistenten en co-assistenten;
de bereidheid tot participatie in wetenschappelijke activiteiten;
goede contactuele eigenschappen, zowel in omgang met patiënten, collegae en overige
medewerkers.

Als u uw opleiding tot plastisch chirurg bijna heeft afgerond bent u ook welkom om te solliciteren.

WAT BIEDEN WIJ?


Een fellowship voor de duur van 1 jaar, met bij wederzijds goedkeuren mogelijkheid tot toetreding tot
de vakgroep.



Samenwerking met een hecht team van plastisch chirurgen en mogelijkheid voor verdere
ontwikkeling binnen het vakgebied.



AMS-Z is van toepassing.

INTERESSE?
Informatie kan worden ingewonnen bij Tom van Mulken (t.vanmulken@zuyderland.nl) of Michelle Feijen
(mi.feijen@zuyderland.nl)

OVER ZUYDERLAND MEDISCH CENTRUM
Iedere dag wordt in het topklinische opleidingsziekenhuis, gevestigd op twee hoofdlocaties in Zuid-Limburg
(Sittard-Geleen en Heerlen), op hoog niveau excellente en innovatieve patiëntenzorg geleverd.






Aantal bedden Zuyderland Medisch Centrum: 1.675
Aantal opnames: 45.000 per jaar
Aantal verpleegdagen: 253.000 per jaar
Aantal dagopnames: 40.000 per jaar
Aantal bezoeken aan de spreekuurcentra: 845.000 per jaar

AANVULLENDE INFORMATIE
Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uitmaken van de
sollicitatieprocedure.
Voor de meeste functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd.
Voorafgaande aan een indiensttreding zal hierover nadere informatie worden verstrekt.

SOLLICITEREN
Belangstelling voor deze functie kun je kenbaar maken middels het invullen van het digitale
sollicitatieformulier via www.zuyderland.nl/werken-en-leren/werken/vacatures

