
 

 

De maatschap Medisch Specialisten Noord West is het medisch-specialistisch bedrijf dat werkzaam 
is in de Noordwest Ziekenhuisgroep, die behoort tot de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ). 
Zij biedt basiszorg en complexe specialistische zorg aan de inwoners van Noordwest Holland.  
MSNW staat voor goede medische zorg, is innovatief en ambitieus. 
De organisatorische eenheid (OE) KNO zoekt in verband met het vertrek van een collega  per 1 
augustus a.s. een  

 

KNO-arts  
(0,9 fte) 

 
De voorkeur gaat uit naar een collega met speciale belangstelling voor de hoofd-hals oncologie. 

 
U participeert in een groep van 8 KNO-artsen, die allen werkzaam zijn op meerdere locaties; Alkmaar, Den 
Helder en Heerhugowaard. 
De OE KNO verzorgt een breed palet van de KNO-heelkunde, waaronder: otologie, vestibulogie,  rhinologie, 
aandoeningen van de neusbijholten, traanwegchirurgie, allergologie, OSA, laryngologie en  hoofd-hals 
oncologie. 
De werkgroep hoofd-hals oncologie binnen de Noordwest Ziekenhuisgroep is preferred partner van de 
werkgroep hoofd-hals oncologie van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. 
Wij nemen deel aan het onderwijs aan co-assistenten. 
 
 
Wij zijn op zoek naar: 

• een enthousiaste en communicatief vaardige collega, met een afgeronde opleiding tot KNO-arts, die bij 
voorkeur als hoofd-hals oncologisch chirurg is geregistreerd of daarvoor in opleiding is  

• overige aandachtsgebieden in de algemene KNO zijn in overleg 

• affiniteit heeft met participatie in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs; 

• bereidheid heeft deel te nemen aan bestuurlijke commissies binnen het ziekenhuis en  

• flexibiliteit heeft om op meerdere locaties van MSNW te kunnen worden ingezet 
 

Wij bieden 

• Een uitdagende functie in een complexe en inspirerende organisatie 

• Een combinatie van algemene KNO en hoofd/hals oncologie 

• Toetreding tot de maatschap MSNW, die plaatsvindt conform het reglement van de maatschap. De 
toetreding kent een periode van kennismaking van zes maanden  MSNW kent een goodwill regeling 
conform de rekenmethodiek van de Federatie Medisch Specialisten. 
 

 
Informatie en sollicitatie:  
Neem voor meer informatie over de vacature contact op met Dr. T.J. Warmerdam of Dr. A.P. Graveland (op 
telefoonnummer 072-548 3150 of via t.j.warmerdam@nwz.nl of a.p.graveland@nwz.nl. 
  
Uw sollicitatiebrief met bijgaand CV kunt u sturen naar: 

Maatschap Medisch Specialisten Noord West  
t.a.v. afdeling HR 
Wilhelminalaan 28 
1815 JD Alkmaar 
msnwpeno@nwz.nl  
 
De sluitingsdatum is 23-04- 2021 
 

mailto:t.j.warmerdam@nwz.nl
mailto:a.p.graveland@nwz.nl
mailto:msnwpeno@nwz.nl


 

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst. 
 
 


