
 
Anios Plastisch Chirurgie  
Voor de vakgroep Plastisch Chirurgie zoeken wij per direct een ANIOS voor 38 uur per week.  

Hoe ziet het team eruit?  

Je werkt als arts op de afdeling Plastische Chirurgie, en ook op de operatiekamers en het poliklinische 
behandelcentrum. Verder werk je in een enthousiast team van 5 plastisch chirurgen, die samen het hele vak 
van de plastische chirurgie vertegenwoordigen.  

Wat ga je doen?  

Als ANIOS heb je een veelzijdige baan in een topklinisch opleidingsziekenhuis met vele mogelijkheden tot 
zelfontplooiing en het opdoen van klinische ervaring en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Er 
heerst een goed opleidingsklimaat, waar veel aandacht wordt besteed aan het onderwijs aan arts-
assistenten en co-assistenten. Wij streven er naar onze ANIOS van een opleidingsplaats te voorzien.  

• Je werkt onder supervisie van de specialist;   
• Je assisteert op de operatiekamer en verricht zelfstandig poliklinisch spreekuur en poliklinische 

ingrepen.  

Wat breng je mee?    

• Je bent een enthousiaste, ambitieuze en collegiale basisarts, bij voorkeur met snijdende ervaring en 
je wilt je vaardigheden verder ontwikkelen als aanzet voor de opleiding tot plastisch chirurg.  

Interesse?    

  
 
 
 
Wil je meer informatie over deze vacature van ANIOS Plastisch Chirurgie? Dhr. W.F.A. (Wilfred) Kolkman, 
plastisch chirurg, beantwoordt met plezier jouw vragen via 076 595 4215 of e-mail wkolkman@amphia.nl.  
Direct solliciteren kan natuurlijk ook! Stuur je cv met motivatie naar secrplastchirurgie@amphia.nl.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bijzonderheden  

Het inwinnen van referenties maakt standaard onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Voor invulling van 
deze vacature is tevens een screening noodzakelijk. Als je solliciteert op deze vacature gaan wij er vanuit 
dat je meewerkt aan de referentiecheck en screening.  

Uiterlijk drie maanden na indiensttreding is het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag 
Natuurlijke Personen (VOG NP) verplicht.  

Kijk voor meer informatie over Amphia op onze website www.amphia.nl Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt 
niet op prijs gesteld.  


