Vacature Cosmetisch Arts (8-40 uur p.w.)
Over ons
Ceulen Klinieken is een jong en snelgroeiend Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) met vestigingen in Amersfoort,
Breda, Helmond en Schiedam. Patiënten kunnen bij ons terecht voor de diagnostiek en behandeling van dermatologische en flebologische aandoeningen. Daarnaast doen wij cosmetische ingrepen en laserbehandelingen.
Bij Ceulen Klinieken werken 9 dermatologen, 1 anios, 3 huidtherapeuten, 1 physician assistant en een team van
ervaren en enthousiaste doktersassistentes en receptionisten. De behandelteams worden ondersteund door een
bedrijfsmanager en een afdeling kwaliteit, zorgadministratie en marketing. Ceulen Klinieken is ZKN gecertificeerd en
heeft met alle zorgverzekeraars contracten gesloten. Ceulen Klinieken heeft een affiliatie met het Erasmus MC voor
het opleiden van co-assistenten op de locaties Breda en Schiedam.
Kernwaarden
Hoge kwaliteit van zorg en professionaliteit zijn belangrijke kernwaarden van Ceulen Klinieken. Om de beste
dermatologische zorg voor de patiënten te kunnen bieden, is er een locatie overstijgende samenwerking tussen de
dermatologen onder andere in de vorm van vakgroepsvergaderingen en PA-besprekingen. Ook worden de bereikbaarheidsdiensten onderling verdeeld.
Wij bieden
Een uitdagende functie waarbij je samenwerkt in het team van dermatologen en huidtherapeuten.
Voldoende mogelijkheden om je verder te ontwikkelen (PDO-lifting, CO2 laser, TCA/Jessner peeling, sclerotherapie).
Een tijdelijke aanstelling voor minimaal een half jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
Aanstelling in de vorm van een loondienstverband met een marktconform salaris.
Pensioenregeling en voldoende scholingsdagen en scholingsbudget.
Een auto van de zaak die je eventueel ook privé mag gebruiken.
Wij zoeken
Één of meerdere cosmetisch artsen die zelfstandig behandelingen met injectables kunnen uitvoeren.
Je kunt cliënten zelfstandig adviseren om het gewenste cosmetische effect te realiseren.
Een afgeronde opleiding tot cosmetisch arts of de bereidheid om deze opleiding te gaan volgen strekt
tot aanbeveling.
Je bezit veel energie, enthousiasme en met duidelijke overredingskracht zorg je dat de klus geklaard wordt.
Je hebt de ambitie om jouw patiënt centraal te stellen en te laten ervaren dat hij bij jou in de beste handen is.
Je houdt van veel afwisseling en houdt niet van één vaste werkplek, ook ben je in bezit van een autorijbewijs
Je hebt geen negen-tot-vijf mentaliteit.
Je bent woonachtig binnen de cirkel Eindhoven-Breda-Rotterdam-Utrecht-den Bosch.
Contact
Wil je meer informatie? Dan kun je bellen met Roeland Ceulen (06-21 55 37 06). Spreekt deze vacature je aan en wil je
solliciteren? Stuur dan jouw CV en brief voor 1 mei 2019 naar s.tellings@ceulenklinieken.nl

www.ceulenklinieken.nl

