De Stichting St. Eustatius Health Care Foundation (SEHCF) heeft een
vacature voor een:
Over St. Eustatius
Health Care Foundation

Eilandarts (Island Physician)
Wat wij u aanbieden
Als eilandarts bent u verantwoordelijk voor het verlenen van eerstelijns
medische zorg aan de populatie en bezoekers van St. Eustatius in
overeenstemming met internationale richtlijnen en de
kwaliteitsmaatstaven van de Queen Beatrix Medical Center.
U werkt in een kleine team. De verscheidenheid aan contacten met
patiënten, collega artsen en visiterende specialisten maken het werk
dynamisch.
U werkt fulltime voor een kortere of langere periode. Rekening houdend
met uw ervaring en lengte van beschikbaarheid bieden wij een
competitieve arbeidsvoorwaardenpakket. Onderdeel van de voorwaarden
vormen in ieder geval: dekking in de collectieve beroepsaansprakelijkheid,
tegemoetkoming in de accommodatie- en transportkosten.
Wie wij zoeken
De functie vraagt om een artsendiploma met specialisatie huisarts, een
brede ervaring in de medische zorg en een geldige BIG registratie. Kennis
van het HIS, Promedico of een soortgelijk systeem, is een plus.
Spreekt het u aan om in het Caribisch gebied te werken én wilt u
bijdragen aan de ontwikkeling van de zorg op St. Eustatius? Dan zijn wij
op zoek naar u!
De voertaal is Engels, een goede beheersing van de Engelse taal is daarom
belangrijk. Oproepdiensten maken onderdeel uit van de werkrooster.
Interesse?
Bent u enthousiast geworden? Neem dan voor meer informatie contact
op met dhr. Gerard Berkel, directeur SEHCF, via director@sehcf.org of
tel: +599 318 2211. Uw CV met begeleidend brief kunt u tevens aan hem
richten.

SEHCF is verantwoordelijk voor
de dagelijkse bedrijfsvoering van
de Queen Beatrix Medical
Center, het enige ziekenhuis van
St. Eustatius. Met een team van
45 medewerkers waaronder 3
artsen, een verloskundige en
daarnaast visiterende
specialisten, biedt SEHCF zorg op
het gebied van huisartsenzorg,
spoedeisende hulp, orthopedie,
cardiologie, neurologie,
dermatologie, fysiotherapie en
diëtetiek.
St. Eustatius heeft een populatie
van bijna 4000 inwoners en
wordt goed bezocht door
toeristen. SEHCF is volop bezig
het ziekenhuis te ontwikkelen
tot een kwalitatief hoogwaardig
eerstelijnsziekenhuis. Plannen
omvatten naast uitbreiding van
het infrastructuur, uitbreiding
van de aangeboden medisch
specialismen met tenminste
gynaecologie en oogheelkunde
en het realiseren van een nieuw
medisch centrum.

