
  
 
 
 
 

 
Horacio Oduber Hospital is op zoek naar: 

SEH-arts KNMG 
Heb je altijd al gedroomd over werken in het buitenland? Grijp dan nu je kans! Op het zonnige Aruba zijn wij per direct op zoek naar 
een SEH-arts KNMG. Je komt te werken in een leuk en veelzijdig SEH-team met andere SEH-artsen KNMG, ANIOS SEH, HAIO’s en AMA’s 
en co-assistenten. Voor en na je dienst word je opgewacht door een zonnig tropisch klimaat, brede en witte zandstranden, mooie 
palmbomen en de vele gezellige bars en restaurants. Sluit je aan bij een beach-BBQ of ga mee op een snorkel tour met de catamaran! 
Naast de gezellige aangelegenheden is er ook volop mogelijkheid voor individuele watersporten als kitesurfen, windsurfen en 
waterskiën. Daarnaast staat Aruba bekend om een uiterst veilig en gastvrij klimaat. Kortom een droom bestemming! 
 
Ben je niet per 1 september beschikbaar maar iets later en/of voor een kortere tijd, schroom dan ook niet om contact op te nemen. Wij 
zijn namelijk regelmatig op zoek naar waarnemers. 

 
Algemeen 
Het Horacio Oduber Hospital is het enige ziekenhuis op Aruba en beschikt over ruim 300 bedden. Als de enige SEH op Aruba vangen we 
alle zorgvragen op; grote trauma’s, trombolyse, STEMI’s, gynaecologie, acuut zieke kinderen, maar ook eerstelijns problematiek. 
Nagenoeg alle specialismen zijn hier vertegenwoordigd en de mogelijkheden zijn vergelijkbaar met die van een perifeer ziekenhuis 
Nederland. De in 2017 in gebruik genomen SEH is een moderne afdeling, die beschikt over 16 bedden, waaronder 2 acute kamers en 9 
gemonitorde bedden. Er werken momenteel 5 SEH-artsen KNMG, 5 ANIOS SEH/poortartsen en SEH-verpleegkundigen (in opleiding). Het 
betreft een drukke SEH-afdeling met tussen de 35.000 en 40.000 patiënten per jaar. 
 

Functie-inhoud 
Momenteel is er nog geen 24/7 bezetting door SEH-artsen, maar hier wordt in de toekomst wel naar gestreefd. In vrijwel alle dagdiensten 
en avonddiensten is er een SEH-arts aanwezig. Op de SEH coördineer je de zorg, je ziet zelf patiënten, je bent de leider van het 
reanimatieteam, je doet spoed echografie en je begeleidt ANIOS, HAIO’s, AMA’s, semi-artsen en coassistenten. Indien de drukte dit 
toelaat heb je ook ruimte voor PSA en echogeleide zenuwblokkades. De SEH-artsen geven daarnaast (scenario-)onderwijs aan ANIOS 
en verpleegkundigen. De SEH in het HOH is momenteel een professionaliseringsslag aan het maken. Dit betekent dat er ruimte is om, 
samen met het management, vorm te geven aan het zorgproces en de professionele ontwikkeling van de SEH. 
 

Functie-eisen 
• Je hebt een afgeronde opleiding tot SEH-arts KNMG.  
• Je bent ervaren binnen spoedechografie. 
• Je bent enthousiast, innovatief en bereid om samen met ons de SEH op de kaart te zetten. 
• Je bent flexibel, stressbestendig, zorgvuldig en patiëntgericht in je werk.  
• Je hebt een professionele houding en verantwoordelijkheidsgevoel.  
• Je kan je goed aanpassen in een nieuw team en omgeving. 
• Je voelt je thuis in een multiculturele omgeving en je kunt je naast in het Nederlands ook goed uitdrukken in het Engels en bent bereid 

om het Papiaments te leren (Spaans is ook een pré). 
 

Arbeidsvoorwaarden 
Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform het ziekenhuisbeleid. Momenteel zijn onderhandeling over AMS gaande. 
 

Informatie en sollicitatie 
Je kunt je sollicitatie en motivatie naar e-mailadres recruitment@hoharuba.com opsturen. Meer informatie over deze functie, vragen over 
werken op de SEH en het leven op Aruba kun je ook direct contact opnemen met Freeha Arshad, SEH-arts KNMG, 
f.arshad@hoharuba.com . 
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