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Bij Boerhaave zijn we op zoek naar goede plastisch chirurgen!

Boerhaave
Boerhaave is volledig gespecialiseerd in esthetische plastische chirurgie. Wij streven ernaar de hoogste kwaliteit zorg
te bieden en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan het zelfvertrouwen van onze patiënten. Niet voor niets is
onze slogan: Zelfverzekerd ben je het mooist! Aandacht voor de patiënt en de wens van de patiënt staan bij ons centraal.
Wij zijn bekroond met het ZKN-keurmerk en een ISO 9001-2015 certificering voor het adviseren en uitvoeren van
plastisch chirurgische ingrepen met inbegrip van de nazorg. Patiënten waarderen ons gemiddeld met een 9.3 en in
2021 zijn wij door ZorgkaartNederland uitgeroepen tot één van de 10 best gewaardeerde klinieken van Nederland.
Boerhaave is een snelgroeiende organisatie; in december 2022 openen de deuren van onze nieuwe vestiging in Utrecht!

Locatie Amsterdam
Boerhaave Amsterdam is gevestigd in een prachtig historisch pand aan de Dintelstraat 60 in de Scheldebuurt. Het
voormalige schoolgebouw is in 2014 omgetoverd tot één van de meest geavanceerde operatiecomplexen van Nederland.
De authentieke elementen gecombineerd met een moderne stijl, zorgen voor een unieke beleving. De gunstige ligging
nabij station RAI en Europaplein in combinatie met de levendige omgeving, maken het een aangename werklocatie.  

Het team
Bij Boerhaave werken alleen de allerbeste medisch specialisten in hun vakgebied. Er zijn negentien plastisch chirurgen,
vier KNO-artsen en twee oogartsen aan onze kliniek verbonden. Dankzij onze grote groep plastisch chirurgen is de
belasting van de diensten voor u beperkt. Samen met een betrokken en ervaren team aan verpleegkundigen,
operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en CSA-medewerkers, bemannen we vier klasse-1 operatiekamers.
Verder zorgen de consulenten en het managementteam ervoor dat alle algemene zaken die geregeld moeten worden
rondom de behandeling efficiënt verlopen. Hierdoor kunt u zich volledig focussen op de patiënt. 

Wat wij zoeken
U bent plastisch chirurg en heeft affiniteit met esthetische plastische chirurgie. U werkt graag in een warme en
informele organisatie, waar de communicatielijnen kort zijn. Het lijkt u een mooie uitdaging om ons team van medisch
specialisten te versterken en onze verdere groeiambities waar te maken! Onze patiënten komen ook graag 's avonds
en in het weekend op ons spreekuur. Het is daarom fijn als dit geregeld in uw agenda past.

Interesse?
Herkent u zich in het geschetste profiel? Maak uw interesse kenbaar vergezeld van curriculum vitae
en mail dit naar: medischspecialisten@boerhaave.nl. Of bel naar: 088 - 4000 200.

Wij nodigen u graag uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding
in de grootste kliniek voor plastische chirurgie van Nederland!

Boerhaave Amsterdam
Dintelstraat 60
1078 VV Amsterdam

Geen acquisitie naar aanleiding van deze advertentie

Meer informatie over Boerhaave vindt u op onze website! 
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