
Interesse?
Wil je meer informatie over de vacature dan kun je contact 
opnemen met Roeland Ceulen: 06-21 55 37 06. 
Spreekt deze vacature je aan en wil je solliciteren? Stuur dan 
een mail met jouw CV en korte toelichting naar:  
werkenbij@ceulenklinieken.nl. 

AIOS die binnenkort hun opleiding zullen afronden worden ook 
uitgenodigd te solliciteren.

Wie zijn wij?
Ceulen Klinieken is een jong en snelgroeiend Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) met vestigingen in Amersfoort, Breda, 
Helmond, Schiedam en Uden. Binnenkort sluiten Maarssen en Utrecht daarbij aan. Patiënten kunnen bij ons terecht voor de 
diagnostiek en behandeling van alle dermatologische en flebologische aandoeningen. Daarnaast bieden wij ook Slow-Mohs 
chirurgie en huidtherapeutische zorg aan. Bij Ceulen Klinieken bieden we hoogwaardige zorg in een kleinschalige omgeving, 
waarbij persoonlijke aandacht voor de patiënt en de ontwikkeling van medewerkers centraal staan. 

Werken bij Ceulen Klinieken
Als dermatoloog werk je op een vaste locatie in een multidisciplinair enthousiast team in een prettige werkomgeving. 
Om inhoudelijk de beste dermatologische zorg voor de patiënten te kunnen bieden is er veel aandacht voor vakinhoudelijke 
ontwikkeling en een locatie overstijgende samenwerking tussen de dermatologen, onder andere in de vorm van vakgroep-
vergaderingen en PA-besprekingen. Door de platte organisatiestructuur zijn er korte communicatielijnen en is er snelle 
besluitvorming. 

Wie zoeken wij?

Een enthousiaste collega met een afgeronde 
opleiding tot dermatoloog die het aanspreekt 
om in een jonge, groeiende en zelfstandige 
organisatie te werken. Je hebt ervaring met 
dermato-chirurgie en flebologie of bent bereid 
om deze vaardigheden onder begeleiding verder 
te ontwikkelen. Ook ben je communicatief sterk, 
patiëntgericht en streef je continu naar een hoog 
niveau van zorg voor jouw patiënten. Daarnaast 
vind je het leuk om het ondersteunend 
personeel onderwijs te geven en bij interesse 
is er de mogelijkheid mee te denken in niet- 
patiëntgebonden processen.

Dermatoloog in Breda (0.4-0.6 FTE)

VACATURE:

www.ceulenklinieken.nl

Wij bieden
Een veelzijdige functie in een stimulerende werkomgeving

Aanstelling voor min. 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling 

Salaris conform AMS

Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden


