VACATURE
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 1 september op zoek naar een 6e SEH-arts KNMG. Je komt te werken in een leuk en veelzijdig SEH-team
met andere SEH-artsen KNMG, ANIOS SEH, HAIO’s, AMA’s en gespecialiseerde verpleegkundigen. Op de SEH
wordt alle pathologie van het eiland gezien en beoordeeld, wat veel diversiteit met zich mee brengt. Na het
werk word je opgewacht door een tropisch klimaat met vrijwel altijd zon. Wat naast een uitdagende baan
een continu vakantiegevoel met zich mee brengt. Daarnaast is er de mogelijkheid om nieuwe talen te leren.
En is er een groot groepsgevoel binnen de SEH, waardoor er buiten werktijd altijd wel iets te doen is. Kortom
een droombaan op een droomeiland!

Algemeen
Het Dr. Horacio E. 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, trombolyses, 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. Momenteel zijn er 5 SEH-artsen KNMG, 5 ANIOS SEH/poortartsen en
SEH-verpleegkundigen (in opleiding) werkzaam op de SEH. 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 de dag- en avonddienst is er altijd een SEH-arts aanwezig. Op de SEH
coördineer je de zorg, je ziet zelf patiënten, je bent de leider van het reanimatieteam (zowel op
de SEH als in huis), je doet spoedechografie, PSA, echogeleide zenuwblokkades en je begeleidt
ANIOS, HAIO’s, AMA’s en co-assistenten. De SEH-artsen daarnaast nauw betrokken bij het geven
van 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.
Managementervaring is een pré. Ervaring met spoedechografie is vereist.
Je bent enthousiast, innovatief en bereid om samen met ons de SEH op de
kaart te zetten.
Je bent stressbestendig, zorgvuldig en patiëntgericht in je werk. Daarnaast
ben je in staat om zelfstandig en flexibel te werken in teamverband. Je
hebt een professionele houding en verantwoordelijkheidsgevoel.
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
Papiamento te leren (Spaans is ook een pré).

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een functie voor 0,9fte. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform het
ziekenhuisbeleid. Momenteel zijn onderhandeling over AMS gaande.

Informatie en Sollicitatie
Denk jij dat je kunt aarden in het Caribisch gebied en dat het Dr. Horacio E. Oduber Hospital bij jou past? Dan
maken we graag kennis met jou! Je kunt je sollicitatie en motivatie sturen naar recruitment@hoharuba.com.
Meer informatie over deze functie, vragen over werken op de SEH en het leven op Aruba kun je ook direct
contact opnemen met Laura Horstink, SEH-arts KNMG, l.horstink@hoharuba.com.

