
 

 
 

 

In verband met bijzondere omstandigheden hebben wij in het Amsterdam UMC, locatie AMC 
op korte termijn ruimte voor een zij-instromer voor de opleiding Plastische Chirurgie. 
Wij zoeken iemand die al in opleiding is voor een chirurgisch vak en die al tenminste 2 jaar 
Heelkunde (voor)opleiding voltooid heeft. 
De vervolgopleiding Plastische Chirurgie duurt 4 jaar dus onze voorkeur gaat uit naar een 
AIOS die nog tenminste 3 jaar opleiding voor de boeg heeft. 

 
Wat we van je verwachten 
- Je bent een arts in opleiding voor een chirurgisch specialisme in je 3e of 4e jaar met 

aantoonbare belangstelling voor de plastische chirurgie en je hebt interesse voor 
wetenschappelijk onderzoek; 

- Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent een teamspeler op zoek 
naar creatieve oplossingen voor uitdagende problematiek; 

- Samenwerken met diverse specialismen ga je niet uit de weg. 

 
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en wil je solliciteren? Wij willen je vragen jouw 
sollicitatie toe te sturen aan onderstaand adres, en hierbij jouw motivatie te richten aan 
dr. M.C. Obdeijn, opleider. 
Wij zullen jouw sollicitatie met discretie behandelen. 

 
Waar ga je werken 
Amsterdam UMC heeft naast een regiofunctie ook een landelijke functie voor wat betreft 
topreferente zorg. 
De opleiding plastische chirurgie wordt vormgegeven samen met de perifere opleiders in het 
Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in 
Amsterdam. 
De afdeling Plastische Chirurgie Amsterdam UMC is het resultaat van een fusietraject tussen 
de locatie VUMC en AMC. Op de gezamenlijke afdeling werken ca. 60 medewerkers, 
verdeeld over de locaties AMC en VUmc in ziekenhuis en polikliniek. Academische 
patiëntenzorg, wetenschap en onderwijs en opleiden vormen de primaire taken van de 
afdeling. Je komt te werken binnen een hecht en ambitieus team op de locatie AMC. 
Binnen de afdeling bestaan meerdere klinische speerpunten zoals reconstructieve en 
microchirurgie, hand- en polschirurgie, kinderplastische chirurgie, genderchirurgie en 
mammachirurgie. 

 
Voor meer informatie kunt u mailen naar Mevr Dr. M.C.Obdeijn opleider plastische chirurgie 
Amsterdam UMC, locatie AMC:  m.c.obdeijn@amsterdamumc.nl 

 
Je kan tot en met zondag 31 mei reageren. 

 
Sollicitatiebrief met CV kunt u richten aan 
Amsterdam UMC, locatie AMC 
Secretariaat Plastisch, Reconstructieve en Handchirurgie 
T.a.v. Dr. M.C.Obdeijn, km G4-226 
Meibergdreef 9 
1105 AZ Amsterdam 
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