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Locatie:
Dunedin is een stad gelegen in het zuiden van het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland. De stad heeft ongeveer
113.000 inwoners waarmee het de tweede grootste stad op het Zuidereiland is. Dunedin is een studentenstad.
De stad heeft een typisch Schotse uitstraling. Het stratenplan van Dunedin is bijna volkomen gelijk aan dat
van Edinburg in Schotland. Dunedin is bereikbaar via de snelweg, het heeft een treinstation en een
luchthaven. Het kent een gematigd klimaat, echter in de stad zijn verschillende microklimaten waardoor de
weersomstandigheden van wijk tot wijk kunnen verschillen.
De positie wordt aangeboden door een derdelijnszorg ziekenhuis dat over 350 bedden beschikt. Dit
ziekenhuis heeft nauwe banden met de universiteit van Otago School of Medicine waardoor het centrum ook
fungeert als academisch centrum. Daarnaast beschikt dit ziekenhuis over meerdere locaties waardoor het de
verantwoordelijkheid heeft over een grote patiëntenpopulatie. De afdeling reumatologie heeft een grote
populatie dat lijdt aan inflammatoire artritiden en vasculitiden onder haar hoede. Tot slot is er veel expertise
met nagelriem microscopie voor de diagnostiek systemische sclerose. De afdeling heeft toegang tot zowel
CT-, MRI- en SPECT-scans en een modern immunologisch laboratorium voor het verrichten van alle
diagnostiek. Het team bestaat uit zes reumatologen.

Functie:
Namens dit ziekenhuis zijn wij per direct op zoek naar een reumatoloog voor een parttime positie (0.8 FTE).
De week zal uit 32 uur per week bestaan.
De succesvolle kandidaat zal samen met bovengenoemd team een uitdagende patiëntenpopulatie behandelen
in een specialistisch centrum. Hierbij zult u een divers spectrum van inflammatoire reumatische aandoeningen
behandelen binnen een multidisciplinair team. Daarnaast zult u actief bijdragen aan het onderwijs en
opleiden van medisch personeel zoals arts-assistenten en co-assistenten. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid
betrokken te zijn bij een onderzoeksprogramma waar vier PhD studenten betrokken zijn met het verrichten
van klinisch wetenschappelijk onderzoek. De positie is zodanig ingedeeld dat er een gebalanceerde
verhouding is tussen klinische en administratieve taken. De vakgroep werkt met een dienstrooster op
oproepbasis van 1: 4.
Bij voorkeur wordt gezocht naar kandidaten die enthousiast zijn over medisch onderwijs.
Er worden aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden geboden. Voor registratie in Nieuw-Zeeland zijn excellente
Engelse taalvaardigheden vereist. MMedical zal u helpen bij het verkrijgen van alle benodigde registraties.

Voor Medici:
MMedical begeleidt medisch professionals bij het vinden van een baan in binnen- of buitenland. Via
MMedical krijgt u een goed overzicht van vacatures die aansluiten op uw voorkeuren en binnen uw
aandachtsgebied. Wanneer dit vereist is, assisteren wij u bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen en
een visum.
Wij gaan discreet om met uw persoonsgegevens en delen deze niet met derden zonder uw toestemming.
Indien u interesse heeft in bovenstaande vacature of benieuwd bent of er andere vacatures binnen uw
vakgebied, neem dan contact op met een van de medewerkers van MMedical.
Indien u interesse heeft in bovenstaande positie neem dan contact op met:

Randa Sawires
Recruitment Consultant
E:
r.sawires@mmedical.nl
M:
+31 6 36 36 35 66
T:
+31 6 36 36 35 99
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