
 

 

 

 

 

 

 

Vacature ANIOS Plastische Chirurgie OLVG, Amsterdam 

OLVG zoekt ambitieuze ANIOS plastische chirurgie 

De vakgroep plastische chirurgie van OLVG is op zoek naar 2 nieuwe ANIOS die ons team komen 

versterken. Het betreft een fulltime aanstelling voor 36 uur per week voor 1 jaar. Ook is er de 

mogelijkheid tot een parttime aanstelling (0,5fte met volledige dienstenbelasting) gedurende 1 jaar 

om klinische ervaring te combineren met wetenschappelijk onderzoek.   

Functieomschrijving          

 Als ANIOS plastische chirurgie participeer je in alle klinische en poliklinische activiteiten 

binnen onze afdeling op meerdere locaties. Je bent samen met de andere ANIOS verantwoordelijk 

voor de klinisch opgenomen patiënten, maar wordt ook ingezet op de polikliniek en ingedeeld voor 

het assisteren bij operaties. Na een inwerkperiode draai je mee in de dienstpoel. Er is alle 

mogelijkheid om je ook wetenschappelijk verder te ontwikkelen. 

Profiel            

 Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze basisarts (BIG-geregistreerd) met 

aantoonbare belangstelling voor de plastische chirurgie en interesse in wetenschappelijk onderzoek, 

die reeds ook over chirurgische ervaring beschikt. Je organiseert je werk efficiënt, levert zorg van 

hoge kwaliteit, bent enthousiast, beschikt over goede communicatieve eigenschappen, bent 

betrokken en zelf reflecterend.  

Organisatie           

 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis is een groot perifeer stadsziekenhuis met daarbij een zeer 

gevarieerde patiëntenpopulatie en drukke Spoed Eisende Hulp met veel handletsels. Binnen de 

afdeling plastische chirurgie houden wij ons bezig met herstel van vorm en functie van een 

lichaamsdeel en wordt er veel multidisciplinaire zorg geleverd samen met de (mamma)chirurgen, 

orthopeden en traumatologen. Ons team bestaat uit 8 plastisch chirurgen en 5 ANIOS. Binnen Jan 

van Goyen verzorgen wij de Esthetische opleidingspijler en leiden wij ook AIOS op. Je komt te werken 

in een hechte en ambitieuze groep waarin het opleiden van assistenten en persoonlijke groei een 

speerpunt vormen. 

Arbeidsvoorwaarden          

 Het betreft een fulltime dan wel parttime aanstelling voor 36 of 18 uur per week, voor de 

bepaalde tijd van 1 jaar. Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG). De 

verdere procedure zal verlopen via de afdeling HR van OLVG. 

Contactinformatie         

 Herken jij jezelf in bovenstaande profiel en wil je solliciteren? Stuur dan je motivatie brief en 

curriculum vitae voor 1 augustus 2021 naar L.Roggeveen@olvg.nl tav E. Moerman, unitvoorzitter.  

Geen acquisitie naar aanleiding van deze advertentie 


