MMedical EA B.V.
PO Box 85553
2508 CG The Hague

T +31 6 36 36 35 99
E info@mmedical.nl
W www.mmedical.nl

Anesthesioloog – Dunedin – Nieuw-Zeeland
Geplaatst op: 11 november 2018, Referentienummer: 2017208
Einddatum: 11 februari 2018

Locatie:
Dunedin is een stad gelegen in het zuiden van het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland. De
stad heeft ongeveer 113.000 inwoners, waarmee het de tweede grootste stad op het
Zuidereiland is. Dunedin is een studentenstad. De stad heeft een typische Schotse
uitstraling. Het stratenplan van Dunedin is bijna volkomen gelijk aan dat van Edinburg in
Schotland. Dunedin is bereikbaar via snelweg, treinstation en het heeft een luchthaven.
Dunedin heeft een gematigd klimaat, echter in de stad zijn verschillende microklimaten
waardoor de weersomstandigheden van wijk tot wijk kunnen verschillen.
Het ziekenhuis heeft ongeveer 350 bedden en biedt zorg aan 180.000 personen in de regio.
Het is een universiteitsziekenhuis dat belang hecht aan onderzoek.

Functie:
Voor een zorgverlener in Nieuw-Zeeland zijn wij momenteel op zoek naar een
anesthesioloog voor een fulltime, permanente positie.
De anaesthesie heeft state-of-the-art faciliteiten en wordt ondersteund door goed getrainde
techneuten en PACU medewerkers. Anesthesiologen in het ziekenhuis werken in 9
“hoofd”-operatiekamers, 2 poliklinische operatiekamers, 1 obstetrie operatiekamer en
meerdere locaties hierbuiten. Als anesthesioloog zult u ook meedraaien in een
weekendrooster van 1:6-1:8 en zult u avonddiensten moeten draaien.
U dient het specialisme ook te kunnen onderwijzen aan arts-assistenten binnen de afdeling.
Verder moet u een teamspeler zijn met exceptionele interpersoonlijke vaardigheden die
goede relaties kan bouwen en onderhouden binnen het team en extern. Het is verder
belangrijk dat u oplossingsgericht kunt denken en een groot enthousiasme heeft voor de
anaesthesie.
De zorgverlener biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden in een moderne setting met
bekwame en enthousiaste collega’s.
De vacature verloopt 11 februari 2018.

Voor Medici:
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