
 
 
 
ANIOS plastische chirurgie 
38 uur per week 
 
Wat biedt deze functie?  
Je werkt onder supervisie van de plastisch chirurgen en in nauwe samenwerking met het 
team van de polikliniek Plastische Chirurgie. Je geeft medische zorg aan patiënten op 
zowel de verpleegafdeling als op de polikliniek, in dagdiensten (geen avond/weekend 
diensten). Je stelt een behandelplan op en zorgt voor de uitvoering daarvan. Je 
informeert de patiënt en familie over de aard van de aandoening en rapporteert aan de 
plastisch chirurg en/of huisarts. Deze tijdelijke functie is een uitgelezen kans om ervaring 
op te doen in het specialisme plastische chirurgie 
 
Waar ga je werken 
Je gaat samenwerken met 2 plastisch chirurgen. Jullie worden ondersteund door een 
team van 9 verpleegkundigen en 5 medisch secretaresses. Kijk voor meer informatie op 
ons kenniscentrum. 
 
Wat verwachten wij van jou? 

 Je bent een enthousiaste en leergierige basisarts, met bijzondere interesse in de 
plastische chirurgie. 

 Heb je ervaring op het gebied van (plastische) chirurgie, dan is dit een pré. 
 Je bent betrokken en patiëntgericht. 
 Je communiceert in begrijpelijke taal. 
 Je beweegt je makkelijk in een multidisciplinair team. 

 
Wat mag je van ons verwachten? 

 Een jaarcontract voor 38 uur. 
 Bruto fulltime maandsalaris minimaal € 3.774,--  en maximaal € 5.620,-- (FWG 65, 

op basis van een 36-urige werkweek). Je opleiding en ervaring bepalen de exacte 
inschaling. 

 Jaarlijks ontvang je 8,33% eindejaarsuitkering en 8,33% vakantietoeslag. 
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, (deels) naar eigen wens samen te stellen. 

Denk hierbij aan extra vrije dagen, extra geld, fietsplan, collectiviteitskortingen en 
opleidingsfaciliteiten. 

 Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Ziekenhuizen. 
 
Wil je meer informatie over de functie? 
Bel of mail dan met Mark Boersma, teammanager, telefoon  (0314) 32 97 30, email: 
m.boersma@slingeland.nl voor informatie over afdeling. Inhoudelijke vragen functie/ 
werkzaamheden a.u.b. contact opnemen met Dr. J. Osinga plastisch chirurg,  
email: j.osinga@slingeland.nl 
 
Solliciteren 
Ben je enthousiast geworden? Reageer dan vóór 8 november door onderstaand formulier 
in te vullen. 
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