VACATURE
Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal is op zoek naar een:

Uroloog
Het Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal is op zoek naar een nieuwe, enthousiaste collega uroloog.
U zult gaan werken in een vakgroep van 3 urologen in loondienst van het ziekenhuis.
De werkomgeving betreft een algemeen ziekenhuis met 172 klinische bedden, gelegen op
Aruba. Het Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal telt ruim 1000 medewerkers en heeft ruim 20
verschillende specialismen in huis.
Het ziekenhuis is de grootste aanbieder van ziekenhuiszorg en verzorgt de gehele populatie
van Aruba, bestaande uit 120.000 mensen. Daarnaast bezoeken dagelijks 15.000 toeristen het
eiland die voor ziekenhuiszorg aangewezen zijn op het Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal.
Door de hoge incidentie van nefrolithiasis op het eiland heeft de urologie op Aruba een
expertise ontwikkeld in endo-urologie en wil dit verder uitbreiden, derhalve is affiniteit met
endo-urologie een vereiste. Recent is de laparoscopie opgestart waardoor er een sterke
voorkeur is voor een collega met optimale laparoscopische ervaring om dit subspecialisme
verder uit te breiden. Naast deze specifieke aandachtsgebieden moet de collega, met name
gezien de ‘geïsoleerde’ eiland-situatie het als een leuke uitdaging zien om met alle aspecten
van de urologie bezig te zijn.
Wat bieden wij?
Aruba heeft een heerlijk klimaat met een Caribische leefwijze en beschikt over een goede
Nederlandse basisschool en voortgezet onderwijs. Het ziekenhuis biedt u de mogelijkheid om
zowel op Aruba als in het buitenland geaccrediteerde nascholing te volgen op kosten van het
ziekenhuis. U wordt tevens geadviseerd en ondersteund door het ziekenhuis over zaken die
komen kijken bij de verhuizing, registratie en tewerkstelling op Aruba. De kosten voor werk‐ en
verblijfsvergunning worden geregeld en vergoed door het ziekenhuis. De huisvesting en de
huurauto voor de eerste maand na aankomst op Aruba wordt vergoed. Daarnaast wordt uw
vliegticket ook vergoed.
Wat vragen wij?
Een BIG en MSRC geregistreerde uroloog met affiniteit voor alle aspecten van de urologie, liefs
met aandachtsgebied laparoscopie en endo-urologie. De voorkeur gaat uit naar een collega
die voor onbepaalde tijd wil komen, echter een jaarcontract (als Chef de Kliniek) is ook een
mogelijkheid. Hij of zij is flexibel en ziet het als een uitdaging om op Aruba als uroloog de
vakgroep te komen versterken. Hij of zij heeft affiniteit met andere culturen. Het spreken van
Engels is noodzakelijk en Papiamento en/of Spaans is een pre of heeft de bereidheid om het
Papiamento te leren.
Arbeidsvoorwaarden
Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform het ziekenhuisbeleid.
Informatie en Sollicitatie
U kunt uw sollicitatie en motivatie sturen naar recruitment@hoharuba.com.

