
Plastisch chirurg 

 

 

 

Ben jij een allround plastisch chirurg en heb je daarnaast interesse in de cosmetische kant van ons 

vak? Dan bieden het MSCT en Treant jou volop mogelijkheden! 

Minimaal aantal uren  27 

Maximaal aantal uren 36 

Werklocatie(s)   Treant breed 

cao   AMS 

 

Wat ga je doen 

Treant zorggroep heeft ambitieuze plannen voor haar afdeling plastische chirurgie en handchirurgie. 

We breiden ons team van 3 plastisch chirurgen graag uit en zijn als zelfstandig gevestigde vakgroep 

op zoek naar allround plastisch chirurgen, die de afdeling willen helpen uitbreiden. 

Waar ga je werken 

De vakgroep Plastische Chirurgie levert momenteel zorg op de locaties Emmen en Hoogeveen. Voor 

locatie Stadskanaal hebben wij plannen om een polikliniek te openen en daar - in eerste instantie - 

poliklinische verrichtingen te gaan doen. In ziekenhuislocatie Hoogeveen kunnen 

borstkankerpatiënten in het mammacentrum rekenen op state-of-the-art zorg, voor meer informatie 

over het mammacentrum klik hier. Plastisch chirurgen, mammachirurgen, radiologen en oncologen 

werken daarvoor intensief samen, onder meer middels een wekelijks MDO en (directe) 

mammareconstructies.  

 

Werken bij Treant 

Werk je bij Treant Zorggroep dan ga je voor vakmanschap en ben je oprecht betrokken bij patiënten, 

cliënten en collega’s. Bij ons vind je een dynamische werkomgeving met een open sfeer, veel 

doorgroeimogelijkheden en korte lijnen. Wij zijn duidelijk naar elkaar; we zeggen wat we doen en we 

doen wat we zeggen. Ondernemerschap tonen voor een beter resultaat en klanttevredenheid stellen 

we zeer op prijs. We verwachten dat iedereen zorgvuldig omgaat met onze schaarse en kostbare 

middelen. Treant Zorggroep levert hoogwaardige zorg vanuit 3 ziekenhuislocaties en 20 centra voor 

verpleeg-, revalidatie- en ouderenzorg. Met 240 medisch specialisten en 5900 medewerkers zijn we 

de grootste werkgever van ons verzorgingsgebied 

 

 

MSCT 

De medische staf van Treant is verenigd in de coöperatie 

Medisch Specialisten Collectief Treant (MSCT). Een unieke bundeling van krachten van een voltallige 

ziekenhuisstaf (vrijgevestigden, dienstverbanders, apothekers, psychologen en klinisch chemici) op 

deze schaal. Om op die manier met slagkracht en gelijkgericht een bijdrage te leveren aan goede, 

bereikbare en betaalbare zorg.  



 

Wie zoeken wij 

Wij zoeken een allround collega met ervaring in reconstructieve microchirurgie en/of hand- en 

polschirurgie. Je behaalde je FESSH examen of bent bereid dat alsnog te doen. Je hebt een kritische 

blik op de kwaliteit van zorg en levert een actieve bijdrage aan de borging en verbetering daarvan. Je 

bent een teamplayer. Vanzelfsprekend zijn je communicatieve vaardigheden uitstekend. Ook als je 

binnenkort de opleiding tot plastisch chirurg voltooit, nodigen we je van harte uit om te solliciteren.  

 

Wat bieden wij 

Een uitdagende baan in een plezierige werkomgeving en in een groeiende praktijk. De mooie natuur 

en een ruim aanbod op culinair en cultureel gebied bieden een goede aanvulling op de regio. Het 

aanbod van aantrekkelijke woningen, de goede scholen en het vliegveld in Noord Drenthe dragen 

daarnaast bij aan een uitstekend leefklimaat. 

 

Je krijgt een arbeidsovereenkomst bij Laboris Medici BV, onderdeel van het MSCT. Je komt eerst 

maximaal 6 maanden bij ons werken als chef de Clinique, volgens de AMS regeling. Zijn zowel jij als 

wij blij met de samenwerking, dan kun je als vrijgevestigd collega toetreden tot de vakgroep (volgens 

de richtlijnen van de FMS). 

 

Ben je enthousiast? 

Vertel het ons! Solliciteren kan tot en met zondag 21 juni 2020 via deze link. 

 

Wil je graag meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met een van de plastisch 

chirurgen Jochen Schweter, Rombout Molenaar of Merel Koning via telefoonnummer 0591 69 13 22 

of 0528 28 67 57.   

 

Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met team Recruitment, 

telefoon 0591 65 56 56. 

 

De gesprekken staan gepland op donderdagmiddag 25 juni 2020. 

 

Veiligheid staat bij ons voorop 

Omdat we verspreiding van het Corona-virus willen voorkomen, houden wij ons bij de 

sollicitatieprocedure aan de landelijke richtlijnen.  

 

Voordat je bij ons kunt werken, checken wij altijd je referenties en zien we graag een VOG (Verklaring 

Omtrent Gedrag). 

 

Bij Treant Zorggroep voeren wij in het belang van onze medewerkers en patiënten een preventief 

vaccinatiebeleid. Voordat je bij ons kunt werken, ontvangen wij daarom graag een bewijs van jouw 

vaccinaties. Voor risicofuncties moet je ook aantoonbaar bescherming tegen Hepatitis B hebben 

opgebouwd. Is dit bij jou (nog) niet het geval, dan verzorgen wij de vaccinatie voor je. 

Acquisitie door bureaus naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

https://www.solliciterenbijtreant.nl/aanmaken-sollicitatie-incl-autorisatie-prs/sollicitatie-ams?VcSn=1061

