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Anesthesioloog – Middlesbrough – Verenigd Koninkrijk
Geplaatst op: 2 december 2017 , Referentienummer: 2017230
Einddatum: 2 maart 2018

Locatie:
Middlesbrough is een industriële stad in Noordoost-Engeland gelegen langs de Noordzeekust aan
de rivier de Tees in de provincie North Yorkshire. In Middlesbrough wonen ongeveer 142.000
mensen. Middlesbrough ligt vlakbij de North Yorkshire Moors en het Yorkshire Dales National
Park en de Yorkshire kust. De stad heeft hooggewaardeerde scholen en is goed bereikbaar middels
een snelwegennetwerk (A1M) en per trein. De internationale vliegvelden van Leeds Bradford en
Newcastle liggen op een afstand van een uur rijden.
De zorginstelling van deze vacature betreft een universitair ziekenhuis. Het heeft ongeveer 1000
bedden en beschikt over een grote trauma unit, 3T MRI-scanner, een radiotherapie centrum en een
ivf-kliniek. Het is een van de grootste ziekenhuizen van Engeland met 19 algemene operatiekamers,
naast de gespecialiseerde operatiekamers.

Functie:
Voor een zorgverlener in het Verenigd Koninkrijk zijn wij momenteel op zoek naar een
anesthesioloog voor een permanente, fulltime functie.
De anesthesie afdeling bestaat uit 83 artsen waarvan er o.a. 47 anesthesioloog zijn, 18 intensivisten
en 8 cardiothoracaal anesthesiologen. Verder zijn hier 34 arts-assistenten werkzaam.
In deze positie zult u naast de algemene taken als anesthesioloog ook supervisie verlenen aan artsassistenten en actief betrokken zijn in de management van de afdeling. Werk in het onderzoek
wordt aangemoedigd. U zult meedraaien in een rooster op oproepbasis van 1:25.
De vacature is geschikt voor zowel jonge klaren als de meer ervaren anesthesiologen. Hij/Zij dient
bezit te hebben over een breed scala van interesses en moet onderdeel willen uitmaken van een
dynamisch team. Hij/zij dient over excellente organisatorische, leiderschap en communicatieve
vaardigheden te beschikken en een flexibel, enthousiast en teamgerichte persoonlijkheid te hebben.
De zorgverlener biedt aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden in een moderne omgeving met veel
arbeidsmogelijkheden. Het salaris zal tussen de 76.000 en 103.000 pond liggen, afhankelijk van uw
ervaring.
De vacature verloopt 2 maart 2018.
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