Vacature: Eilandarts op Saba
Bent u een gedreven huisarts en bent u toe aan een andere, uitdagende en zonnige werkomgeving
waarin u zich samen met een professioneel team inzet voor goede patiëntenzorg? Dan past de functie
Eilandarts op het eiland Saba bij Saba Health Care Foundation (SHCF) bij u!
Als Eilandarts krijgt u de unieke kans om nieuwe ervaringen op te doen in een dynamische
werkomgeving waar brede zorgvragen voorkomen. Ook draagt u direct bij aan de verdere groei en
professionalisering van de gezondheidszorg op Saba. Inlevingsvermogen, flexibel en innovatief zijn
kernwoorden die u als arts omschrijven.
De functie
U houdt als Eilandarts huisartsspreekuren, stelt diagnoses, doet kleine chirurgische ingrepen, stemt af
met het multidisciplinair zorgteam of medisch specialisten van andere eilanden en kunt eventueel
besluiten tot uitzending van een patiënt naar andere (ei)landen. Ook behoort tot uw takenpakket
spoedeisende zorg, verpleeghuiszorg, wijkzorg en zorg voor patiënten die tijdelijk opgenomen zijn
(eerstelijns-plus zorg). De zorgvragen zijn zeer divers en het takenpakket is breed waardoor elke
werkdag anders is.
Natuurlijk staat u er niet alleen voor: u werkt als Eilandarts nauw samen met een multidisciplinair
zorgteam en verleent in samenwerking met een andere Eilandarts 24/7 de medische zorg. Het zorgteam
biedt algemene eerstelijns-plus patiëntenzorg aan inclusief preventie. Maandelijks visiteren diverse
specialisten het eiland voor consultaties, overige zorg wordt doorverwezen naar andere (ei)landen.
Profiel
De Eilandarts is een BIG-geregistreerde huisarts. De Eilandarts heeft verder:
•

Ervaring in acute (SEH) geneeskunde dan wel ervaring in interne geneeskunde, chirurgie of de
opleiding tot tropenarts afgerond.
•

Culturele sensitiviteit, het vermogen om zich te voegen in de cultuur van Saba en zich in te
kunnen leven in de belevingswereld van de patiënten;

•
•

•

Goede beheersing van het Engels (in woord en geschrift);

Uitstekende communicatieve kwaliteiten, is in staat te enthousiasmeren, motiveren,
weerstanden te overbruggen en te communiceren op verschillende niveaus;

Fulltime inzetbaar met een flexibele instelling, aangezien het takenpakket veelomvattend is en
de werklocatie geïsoleerd;
•

Een persoonlijkheid die op inspirerende en verbindende wijze mensen mee weet te krijgen;
Buitenlandse werkervaring en ervaring op het gebied van de ziekenhuis zorg is een pre.

De organisatie
SHCF heeft een platte organisatiestructuur met korte lijnen. Op basis van interesse en ervaringen zijn er
mogelijkheden voor managementactiviteiten.
SHCF werkt voortdurend aan zelfprofessionalisering en streeft naar kwalitatief hoog niveau van
gezondheidszorg en de ontwikkeling van ketensamenwerking. Zo onderhoudt SHCF een nauwe
samenwerking met de GGD.
Saba Health Care Foundation biedt
Een unieke baan op een prachtige locatie in het Caribisch gebied, waarbij volop mogelijkheden zijn om
uzelf te ontwikkelen. De positie is interessant voor iedere huisarts die zijn vak in de volle breedte en met
passie wil uitvoeren.
Het salaris houdt rekening met uw ervaring en is concurrerend voor de regio. Er wordt onder andere een
vergoeding van de verhuiskosten geboden. De aanstelling wordt bij voorkeur aangegaan voor drie jaar,
met de optie om te verlengen.
Reageren en procedure
Indien u geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent ontvangen wij graag op korte termijn, uw
motivatie en cv in het Engels of Nederlands. Voor meer informatie of voor het toezenden van uw reactie
kunt u mailen naar Juliëtte Hassell op jhassell@fwg.nl o.v.v. vacature Eilandarts. Naast
sollicitatiegesprekken kan een assessment onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
Voor meer informatie over de organisatie zie: www.sabahealthcare.org.
Saba, The Unspoiled Queen
Saba maakt deel uit van Caribisch Nederland en heeft een oppervlakte van 13 km2 met ongeveer 2000
inwoners, waaronder zo’n 500 medische studenten. Het rustige en mooie eiland is ook wel bekend als
‘The Unspoiled Queen’. Mt. Scenery, het hoogste punt in het Koninkrijk der Nederlanden, rijst op vanuit
de Caribische Zee tot een hoogte van maar liefst 887m. Saba is een bijzonder eiland zonder
massatoerisme, haar natuurschoon (gedeeltelijk tropisch regenwoud) is een trekpleister. Je kunt er goed
duiken, snorkelen en wandelen. De voertaal op Saba is Engels

