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Werkomgeving 
Bij de staf van de afdeling Plastische Chirurgie is plaats voor een junior plastisch chirurg met affiniteit 
voor de reconstructieve chirurgie (0,7 fte) voor de periode van 1 jaar. Een deel van de werkzaamheden 
zal plaatsvinden in de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG). 
 
De afdeling Plastische Chirurgie is een zelfstandige afdeling binnen de Sector 'Acute Zorg en Buik' van 
het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). De managementondersteuning wordt gedeeld 
met de afdeling Chirurgie. Op de afdeling is ruimte voor 8,9 fte plastisch chirurg. De afdeling heeft de 
beschikking over tien eigen klinische bedden en heeft vanwege zijn facilitaire functie een wisselend, 
maar vaak groter aantal patiënten onder medebehandeling op andere verpleegafdelingen. De 
patiëntenzorgactiviteiten zijn de laatste jaren verschoven naar meer complexe casuistiek, hetgeen in 
lijn is met de ambitie van het ziekenhuis. Jaarlijks worden er ruim 3.000 nieuwe patiënten gezien en 
ongeveer evenveel operatieve verrichtingen uitgevoerd. Zwaartepunt van de afdeling is de 
reconstructieve chirurgie. Een belangrijk deel hiervan vindt plaats in multidisciplinair verband op de 
OK van andere afdelingen, zo is er een dedicated reconstructie-OK. Het vak wordt daarnaast vrijwel in 
de volledige breedte uitgeoefend. De afdeling heeft als enige in Europa een hoogleraar esthetische 
chirurgie en onder zijn leiding wordt er door vrijwel alle stafleden gewerkt in het Universitair Centrum 
voor Esthetische Chirurgie. Daarnaast wordt er door de staf geopereerd in de OZG in Scheemda en 
zijn er plannen voor uitbreiden van de handchirurgische activiteiten buiten het UMCG in 
samenwerking met een externe partner.  
 
De researchactiviteiten van de afdeling zijn zowel klinisch als basaal van aard met speerpunten binnen 
elk van de onderdelen van het vak. Er lopen diverse promotieonderzoeken, waarin ook studenten 
participeren.  
De afdeling heeft de volledige opleidingsbevoegdheid. Momenteel worden er zeven AIOS opgeleid. 
Met de andere A-opleidingen binnen de Opleidings- en onderwijs regio Noord-Oost bestaat in het 
kader van de opleiding intensief contact en wordt uitgewisseld. De afdeling is organisator van een 
breed scala aan cursussen en symposia. 
 
De afdeling kent een goede werksfeer en streeft naar maximale ontplooiing van alle medewerkers en 
een uitstekend kennisniveau van alle stafleden op het gebied van de patiëntenzorg. Veiligheid en 
kwaliteit staan daarbij nadrukkelijk voorop. Er is daarnaast veel oog voor vernieuwing en er zijn veel 
ontwikkelingsmogelijkheden voor de individuele stafleden. De afdeling werkt samen met 'Dokters van 
de Wereld' in een project in Sierra Leone en met 'Interplast' in een project in Tanzania. De Raad van 
Bestuur ondersteunt de activiteiten van de afdeling, zowel binnen als buiten het UMCG.  
 

Functiebeschrijving 
De focus van uw werkgebied zal liggen op de reconstructieve chirurgie. Daarnaast wordt de kandidaat 
geacht een rol te spelen in het OZG. 
 

Wat vragen wij 
- U bent een jonge plastisch chirurg met affiniteit voor de reconstructieve chirurgie.  



- U bent een enthousiaste collega en een harde werker met affiniteit voor ten minste twee onderdelen 
van de trias patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.  
- U bent bereid een actieve rol te spelen in de opleiding van AIOS en co-assistenten. 
- U bent bereid een bijdrage te leveren aan de organisatie van de afdeling en te participeren in 
ziekenhuisbrede managementactiviteiten. 
- Door de intensieve onderlinge samenwerking met andere afdelingen tussen de artsen en de 
verpleging, en door de zwaarte van de patiëntencategorie is het van groot belang dat u over 
uitstekende contactuele eigenschappen beschikt.  
 
Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de 
vaccinatie verzorgen. 
 
Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.  
 

Wat bieden wij 
Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de periode van een jaar. Voor deze functie is de 
honoreringsregeling voor medisch specialisten van toepassing.  
 
Het salaris bedraagt maximaal € 6.964,- bruto per maand (schaal MS) afhankelijk van opleiding en 
ervaring en op basis van een fulltime aanstelling. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 
8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra 
(CAO-UMC). 
 
Het UMCG is een wereld op zich, midden in de stad Groningen die is verkozen tot beste binnenstad 
en leukste studentenstad. Wij kunnen nieuwe medewerkers behulpzaam zijn bij het zoeken naar 
(tijdelijke) woonruimte. 
Met ons partnerprogramma voor meeverhuizende partners kunnen we hulp bieden bij het vinden van 
passend werk. 
 

Informatieve links 
Welkom in Groningen 
Ommelander Ziekenhuis Groep 
 

Meer informatie 
Neem voor meer informatie contact op met: 
dhr. prof. dr. P.M.N. Werker, hoofd afdeling Plastische Chirurgie, telefoonnummer (050) 361 8840 
 

Solliciteren 

Solliciteren kan tot en met 28 april 2019 uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier op onze 
website www.werken.umcg.nl of rechtreeks naar de vacature http://bit.ly/2ICFKCI 
Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een 
ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie. 
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