
PLASTISCH CHIRURG ( 0,8 fte)  

De vakgroep Plastische, Reconstructieve en Hand Chirurgie van het Medisch 
Specialistisch Bedrijf Amphia Ziekenhuis Breda zoekt per direct een:  

 

Plastisch chirurg (m/v) 

Chef de Clinique 

4 dagen per week 

 

Het betreft een Chef de Clinique functie voor de periode van een jaar. Het is onze wens 
dat bij gebleken geschiktheid de functie over gaat in een vaste aanstelling. 

 

Wij vragen: 

Een betrokken ambitieuze all-round collega met affiniteit voor mamma reconstructies, 
dermato-oncologische chirurgie en hand- en pols chirurgie, die multidisciplinair 
georiënteerd is en sterke contactuele vaardigheden heeft, een teamspeler is die deel wil 
gaan uitmaken van ons hechte bedrijf en net als wij hart heeft voor onze patiënten en 
personeel. 

 

Ons aanbod: 

Een prachtige plek in een van de grootste STZ ziekenhuizen van ons land in een 
heerlijke Brabantse stad waar het bourgondische leven een belangrijke rol speelt.  

- De mogelijkheid om deel uit te maken van een jong en ambitieus team dat in al zijn 
werkzaamheden wil excelleren  

- Een aangename werksfeer waar collegialiteit en kwaliteit van zorg centraal staan  



De praktijk:  

De vakgroep Plastische Chirurgie bestaat momenteel uit 4 plastisch chirurgen en 1 Chef 
de Clinique. De plastische chirurgie wordt in de volle breedte van het vak uitgeoefend 
met uitzondering van de craniofaciale chirurgie en hoofd-halsoncologie. Er bestaat een 
enthousiast regionaal samenwerkingsverband van 11 plastisch chirurgen waarmee de 
diensten en expertise worden gedeeld. De plastisch chirurgen maken deel uit van de 
coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf - Amphia. Het Amphia Ziekenhuis heeft 3 
locaties. De plastisch chirurgische werkzaamheden vinden hoofdzakelijk op de locatie 
Langendijk in Breda plaats. De nieuwbouw op de locatie Molengracht is bijna klaar. 
Binnen 2 jaar vinden alle werkzaamheden op de nieuwe locatie plaats in een in modern, 
state of the art ziekenhuis.  

 

Informatie en sollicitatie:  

Nadere informatie wordt u gaarne verstrekt door de plastisch chirurgen Wilfred Kolkman 
(06-22202613), Margot Lemmen (06-53945525), Thijs de Wit (06-48158669) en Guido 
Dolmans (06-18633524). Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u tot 15 juli 
2019 richten aan het secretariaat MSB-A, t.a.v. R.S. Djamin, voorzitter bestuur MSB-A 
of per e-mail aan MSBA-Secretariaat@amphia.nl. 

 

Bijzonderheden:  

Voor invulling van deze vacature is een screening noodzakelijk. De screening wordt 
(vertrouwelijk) uitgevoerd door CV OK en bestaat uit de volgende stappen: het uploaden 
van het ID-bewijs, diploma’s en zo nodig BIG of KNMG registraties. Als u solliciteert op 
deze vacature gaan wij er vanuit dat u aan deze screening meewerkt. Zonder afgeronde 
screening is het helaas niet mogelijk om deze functie te vervullen.  
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