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Locatie:
Zürich is de grootste stad van Zwitserland en de hoofdstad van het kanton Zürich. De stad heeft rond de
390,000 inwoners en is het economische centrum van het kanton. Zürich ligt aan de noordelijke kant van
Zwitserland en heeft door de nabije ligging van de Alpen een heldere lucht, waardoor deze bergen vanuit de
stad zichtbaar zijn. De stad is een belangrijk centrum van infrastructuur waar het internationale treinstation en
de luchthaven toe behoren.
De moderne privékliniek behoort tot de grootste particuliere ziekenhuisgroep van Zwitserland, met in totaal
18 ziekenhuizen in 11 districten. Verdeeld over de centra zijn er bijna 10000 werknemers, waarvan 500
artsen. De hoofdvestiging staat in Zurich, bevat 335 bedden en heeft een brede en sterke doorontwikkelde
expertise in alle facetten van derdelijnszorg. Met constante innovatie en de nieuwste technologie voor
diagnostiek en therapie levert de kliniek kwalitatief hoogstaande zorg met aandacht voor persoonlijke
voorkeuren.

Functie:
Namens het ziekenhuis zijn we op zoek naar een anesthesioloog-intensivist voor een fulltime functie van 0,81,0 fte. De positie staat open vanwege de uitbreiding van de intensive care en chirurgische capaciteiten en
door helikopteroperaties die door artsen van de kliniek worden ondersteunt.
Naast uw specialistische opleiding is ten minste twee jaar ervaring binnen uw vakgebied gewenst. Hierbinnen
valt ervaring rondom alle chirurgische specialiteiten met uitzondering van cardiale anesthesie. Bovendien is
ervaring met het gebruik van regionale anesthesie technieken en nood- en redding-geneesmiddelen gewenst.
U zal verantwoordelijk zijn voor een veelzijdigheid aan zorg binnen uw specialisme. Bereidheid om mee te
werken aan de aangeboden vervolgopleidingen worden verondersteld. De kliniek streeft naar een permanente
professionele ontwikkeling van de artsen door het bijwonen van geavanceerde trainingen.
U kunt een collegiale en nauwe samenwerkingen binnen een toegewijd team van hooggekwalificeerde
specialisten verwachten binnen de setting van de grote privékliniek. Binnen de anesthesiologische en
intensieve zorg zal de nadruk liggen op viscerale chirurgie, orthopedie, urologie, neuro-, thoracale, cardiale en
vaatchirurgie, evenals gynaecologie en verloskunde.
Er worden goede arbeidsvoorwaarden geboden met een aantrekkelijke vakantieregeling. Een goede kennis
van de Duitse en Engelse taal of de bereidheid om dit te leren is vereist. Voor registratie in Zwitserland is B2niveau vereist, alhoewel in de kliniek beheersing op C1 niveau gewenst is. MMedical kan u helpen met het
selecteren van de juiste taaltraining en zal u begeleiden met de federale en kantonale registratie in
Zwitserland.
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