
 
 

De Afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Hand Chirurgie  
heeft een vacature voor een: 
 

Plastisch chirurg (m/v) 
Erasmus MC / SFVG / IJsselland ziekenhuis 
voor 0.8-1.0 Fte 
 

Functie inhoud 
Wij zoeken per direct een plastisch chirurg met interesse in de algemene plastische 
chirurgie, dermato-oncologische reconstructies & (microchirurgische) borstreconstructies.  
 

Werkomgeving 
De afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Hand chirurgie van het Erasmus MC 
te Rotterdam bestaat uit een jong en enthousiast team dat kwaliteit hoog in het vaandel 
heeft staan.  
Het kent naast de algemene plastische chirurgie, drie speerpunten: reconstructieve chirurgie 
na oncologische resecties; craniofaciale en schisischirurgie; hand-, pols- en zenuwchirurgie.  
Er zijn verschillende samenwerkingsverbanden; voor borstreconstructies, postbariatrische 
chirurgie en algemene plastische chirurgie met het Franciscus Gasthuis & Vlietland te 
Rotterdam en het IJsselland Ziekenhuis te Capelle a/d IJssel.  
In totaal zijn 15 stafleden werkzaam, verdeeld over de verschillende speerpunten.   
 

Profiel 
U bent een enthousiaste, ambitieuze plastisch chirurg bij voorkeur met belangstelling voor 
en/of ervaring in de microchirurgie, borstreconstructies en algemene plastische chirurgie.  
U beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.  
U heeft wetenschappelijke belangstelling met affiniteit met opleiden en onderwijs.   
 

Arbeidsvoorwaarden 
Het betreft een aanstelling voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling bij 
gebleken geschiktheid. Het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. De 
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (UMC). Tevens 
behoort toetreding tot onze maatschap tot de mogelijkheden. 
 

Inlichtingen 
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Dr. M.A.M. Mureau 
(m.mureau@erasmusmc.nl) telefoon 06-14390753. Voor overige informatie 
(arbeidsvoorwaarden) kunt u terecht bij mevrouw Drs. F. Arendsen 06-50008216 of e-mail: 
hr.themadijkzigt@erasmusmc.nl. 
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Solliciteren 
Uw brief met curriculum Vitae kunt u tot 1 maart 2019 richten aan Erasmus MC, Dr. M.A.M. 
Mureau, afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie, kamer NA 2216, 
Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam, of per e-mail m.mureau@erasmusmc.nl. 
 


