Vacature ANIOS Cardiologie

De vakgroep cardiologie van het Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal (HOH) te Aruba is op zoek naar een
ANIOS Cardiologie.
Wij zoeken enthousiaste collega met een actieve opstelling en belangstelling voor het specialisme
Cardiologie.
Het HOH is een algemeen ziekenhuis dat streeft naar voortdurende verbetering van kwaliteit en veiligheid.
Het ziekenhuis telt 288 bedden. De vakgroep bestaat uit 5 cardiologen. De zorgunit cardiologie is
dynamisch, groeit voordurend en beschikt over alle gebruikelijke invasieve en non-invasieve
diagnostische faciliteiten, waaronder PCI, ICD, CT en (binnenkort) MRI. Er wordt je de mogelijkheid
geboden uitgebreide ervaring op te doen met een breed spectrum aan cardiologische pathologie. Dit is
niet alleen waardevol als je cardioloog wilt worden, maar zeker ook voor de aankomend huisarts, internist,
etc. Een actieve ondersteuning tot de opleiding tot cardioloog behoort tevens tot de mogelijkheden.
De functie
Je bent, onder supervisie, verantwoordelijk voor alle aspecten van de zorg voor de klinische patiënten en
de patiënten die zich voor de cardiologie op de Eerste Hart Hulp/Spoedeisende Hulp presenteren. Je
participeert tevens in het dienstensysteem waarin voorwacht wordt gedaan voor de cardiologie, inclusief
deelname aan het reanimatieteam.
Jouw profiel
Je bent in het bezit van het artsendiploma met BIG-registratie. Je hebt interesse voor het vakgebied
cardiologie. Uiteraard beschik je over goede sociale vaardigheden; je bent helder en to-the-point.
Wij bieden
Een boeiende en leerzame functie met een hoge mate van zelfstandig handelen binnen een leuk en
collegiaal team. Voor deze zaalarts functie worden onderstaande arbeidsvoorwaarden geboden:
●
●
●
●

Een salaris vanaf Afl. 6.527,75 (ongeveer 3.313 euro) bruto per maand en gebaseerd op een
fulltime werkweek.
Een retourticket Amsterdam-Aruba op basis van economy class.
Een maand accommodatie in een appartement / studio op kosten van het ziekenhuis.
De benodigde werk- en verblijfsvergunningen worden geregeld en vergoed door het ziekenhuis.

Je dient rekening te houden met een periode van circa twee maanden voor de visering van jouw diploma's
en de aanvraag van de werk- en verblijfsvergunning vanaf het moment dat jij de sollicitatieprocedure
doorlopen hebt en een contract aangeboden krijgt.
Werkomgeving
Aruba is een prachtig eiland in de Caribische Zee en heeft ongeveer 120.000 inwoners. De gemiddelde
temperatuur is er 30°C. Er is veel toerisme op Aruba met haar mooie witte stranden. Nederlands en
Papiamento zijn de twee officiële talen, maar door de mix van bevolkingsgroepen zijn Engels en Spaans
ook veel gehoord.

Interesse gewekt?
Voor meer informatie kun je bellen met de heer C. Laclé, vakgroep voorzitter, bereikbaar via
telefoonnummer (+297) 7353535 of email clacle@gmail.com. Wij zien graag jouw motivatie en CV
tegemoet.

