De Stichting St. Eustatius Health Care Foundation (SEHCF) heeft een vacature voor een:

Huis- of Tropenarts
op St. Eustatius (Caribisch Nederland)
Als Huis- of Tropenarts krijgt je de unieke kans om nieuwe ervaringen op te doen in
Caribische Nederland en in een dynamische werkomgeving waar brede zorgvragen
voorkomen. Inlevingsvermogen, teamspirit, flexibiliteit en oplossingsgericht zijn
kernwoorden die jou als arts omschrijven.
De functie
Je houdt als arts huisartsspreekuren, stelt diagnoses, 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 je takenpakket
spoedeisende zorg, verpleeghuiszorg, wijkzorg en zorg voor patiënten die tijdelijk
opgenomen zijn (eerstelijns-plus zorg) en indien je over die vaardigheden beschikt verricht
je kleine chirurgische ingrepen. De zorgvragen zijn zeer divers en het takenpakket is breed
waardoor elke werkdag anders is.
Natuurlijk staat je er niet alleen voor: je werkt als arts nauw samen met een multidisciplinair
zorgteam en verleent in samenwerking met de andere artsen 24/7 medische zorg. Het
zorgteam biedt algemene eerstelijns-plus patiëntenzorg aan inclusief preventie. Diverse
specialisten visiteren St. Eustatius voor consultaties, overige zorg wordt doorverwezen naar
andere (ei)landen.
Wat je meebrengt
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Je bent een BIG geregistreerde huisarts of tropenarts met ten minste enkele jaren
ervaring;
Naast je ervaring als huisarts breng je extra kennis en vaardigheden mee. Te denken
valt bijvoorbeeld aan ervaring in acute geneeskunde of ervaring in interne
geneeskunde, chirurgie of je hebt de opleiding tot tropenarts afgerond;
Je hebt het vermogen om te werken binnen de context van de St. Eustatius, je weet je
in te leven in de leefwereld van de patiënten;
Redelijk goede beheersing van het Engels (in woord en geschrift);
Uitstekende communicatieve vaardigheden. Je bent in staat te luisteren en bruggen te
slaan waar nodig, weerstanden te overbruggen en te communiceren op verschillende
niveaus met een breed palet aan stakeholders;
Je bent een teamplayer, je geeft en krijgt feedback en samen met het team lever je
resultaat ten behoeve van de bevolking van het eiland;
Je bent in overleg 32 tot 40 uur inzetbaar;
Flexibiliteit is een must; aangezien het takenpakket veelomvattend is en de werklocatie
geïsoleerd;
Je bent bereid je voor tenminste 1 jaar te verbinden, waarna verlenging tot de
mogelijkheden behoort;
Buitenlandse werkervaring is geen must maar wel een pre.

Wat SEHCF biedt
Een bijzondere baan met veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. De positie is
interessant voor een huisarts die net iets meer wil dan een reguliere praktijk in Nederland.
De arbeidsvoorwaarden zijn zeker marktconform en omvatten onder meer een
tegemoetkoming in de verhuiskosten waarbij rekening gehouden wordt met
meeverhuizende gezinsleden.

www.sehcf.org | www.facebook.com/sehcf | +599 318 2211

Over St. Eustatius
Health Care Foundation
SEHCF is verantwoordelijk voor
de dagelijkse bedrijfsvoering van
de Queen Beatrix Medical
Center, het enige ziekenhuis van
St. Eustatius. Met een team van
ongeveer 60 medewerkers
waaronder 4 artsen, een
verloskundige en daarnaast
visiterende specialisten, biedt
SEHCF zorg op het gebied van
huisartsenzorg, spoedeisende
hulp, fysiotherapie en diëtetiek,
kortom ‘eerste lijn+ zorg’.
SEHCF is volop in beweging en is
zich aan het ontwikkelen tot een
hoogwaardig eerstelijns medisch
centrum dat ten dienste staat
van de lokale gemeenschap.
SEHCF werkt intensief samen
met het medisch centrum op St.
Maarten voor tweedelijns zorg
en met andere ziekenhuizen op
onder meer Bonaire en Curaçao.
Daarnaast wordt samengewerkt
met verschillende ketenpartners
waaronder het ministerie van
VWS en de lokale GGD en GGZ.

Interesse?
Als voorstaande je aanspreekt en je voldoet aan de voorwaarden dan nodigen we je uit je
motivatiebrief en CV toe te sturen.
De selectieprocedure omvat ten minste kennismakingsgesprekken via video calls. Een
assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Voor meer informatie of het toesturen van je sollicitatie nodigen we contact op te nemen
met Nico Zuurmond, Chief Medical Officer via HR@sehcf.org.
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