
 

Chef de clinique Plastische Chirurgie  
0,8 – 1,0 fte 

Samenvatting  

Wilt u als plastisch chirurg werken binnen hét stadsziekenhuis van Amsterdam?  

Werkomgeving  

De vakgroepen Plastische Chirurgie van OLVG locaties Oost en West en Medisch Centrum Jan van 

Goyen zijn samengevoegd en hiermee is een heel diverse werkomgeving ontstaan met 

mogelijkheden tot uitbreiding. 

 

We zijn een enthousiaste ambitieuze vakgroep met totaal 6 plastisch chirurgen,  4 ANIOS en een 

drukbezochte eerste hulp. De plastisch chirurgen zijn verdeeld over de verschillende speerpunten. De 

speerpunten zijn oncologische reconstructies, postbariatrie, cosmetische chirurgie en handchirurgie. 

We hebben de ambitie in de nabije toekomst te participeren in de opleiding tot plastisch chirurg.  

Over de functie  

Binnen OLVG komt er ruimte voor uitbreiding. Wij zoeken dan ook per direct een nieuwe collega. 

We zoeken een ambitieuze collega met een specialisatie in een van de pijlers van de plastische 

chirurgie die tevens enthousiast is om over de volle breedte te participeren.  

Bovenal zoeken we een teamspeler met sterke contactuele vaardigheden. 

Er is mogelijkheid tot het verrichten van intramuraal esthetische chirurgie in vakgroep-verband.  

Functie-eisen  

• U bent (micro)chirurgisch capabel en levert kwalitatief hoogwaardige zorg; 

• U bent flexibel en breed inzetbaar en kunt goed samenwerken; 

• U participeert actief binnen de medische staf en de ziekenhuisorganisatie; 

• U hebt belangstelling voor onderzoek en onderwijs en de begeleiding van arts-assistenten.  

Wij bieden  

Wij bieden een afwisselende en uitdagende functie in een plezierige werkomgeving. Aanstelling vindt 

plaats in dienstverband, volgens OLVG-beleid. Het dienstverband is in eerste instantie voor de duur 

van één jaar met de intentie tot aanstelling voor onbepaalde tijd. Indiensttreding zo spoedig 

mogelijk. Het salaris is conform de AMS-regeling met een variabel salarisdeel.  

 



Interesse in deze vacature?  

We ontvangen uw sollicitatie graag uiterlijk zondag 19 mei 2019 via onderstaande link: 

https://www.werkenbijolvg.nl/vacatures/chef-de-clinique-plastische-chirurgie-33241.html 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther Moerman, unitleider, of met één van de 

andere vakgroep leden. (Annekatrien van de Kar, Jesse van Lieshout, Paula Roossink, Joyce Florisson, 

Anouk Tan) via telefoonnummer 020-5994909. 

https://www.werkenbijolvg.nl/vacatures/chef-de-clinique-plastische-chirurgie-33241.html

