St. Maarten Medical Center
Momenteel zijn wij op zoek naar:

OPERATIE ASSISTENTEN (M/V)

St. Maarten Medical Center
(SMMC) is een ambitieuze en
groeiende ziekenhuisorganisatie
op Sint Maarten. Met meer dan
300 medewerkers, 22 medisch
specialisten en een capaciteit van
66 bedden, striven wij continu
naar het bieden van veilige,
hooggekwalificeerde zorg. SMMC
verzorgt primair de bevolking van
Sint Maarten, Sint Eustatius en
Saba. De multiculturele populatie
bestaat uit circa 60.000 mensen
en vertegenwoordigt meer dan
100 verschillende nationaliteiten
naast de aanwezige toeristen
(waaronder meer dan 1 miljoen
cruiseschiptoeristen per jaar).
Het SMMC zal zich in de komende
jaren ontwikkelen tot een
vooraanstaand medisch instituut
in het Caribisch gebied en staat
aan de vooravond van de
realisatie
van
een
uitbreidingsproject dat onder
meer bestaat uit een nieuwe
Operatiekamercomplex,
een
nieuwe
Spoedeisende
Hulp
adfeling, een Medium Care Unit
en een nieuwe Intensive Care
Unit.

Wat wij bieden:
U werkt in een dynamisch team dat ondersteunt bij het uitvoeren van
een verscheidenheid aan operatieve behandelingen en onderzoeken,
onder andere op het gebied van Algemene Chirurgie, Obstetrie,
Gynaecologie, Orthopedie en KNO Chirurgie. Op korte termijn zal het
aantal specialismen binnen St. Maarten Medical Center worden
uitgebreid. Per jaar worden gemiddeld 2200 operaties uitgevoerd. U
werkt fulltime voor een kortere (3-6 maanden) of langere periode (1
jaar). Een aanstelling voor onbepaalde tijd duur behoort daarna tot de
mogelijkheden. Naast een aantrekkelijk salaris vergoeden wij de
reiskosten en assisteren wij met het vinden van huisvesting.
Your Profile:
Heeft u een opleiding afgerond tot operatieassistent en wilt u
onderdeel zijn van een snel groeiende organisatie die gezondheid,
veiligheid en tevredenheid van patienten en medewerkers als
speerpunten heeft? Dan zijn wij op zoek naar u! De voertaal in ons
ziekenhuis is Engels. Beheersing van de Franse en/of Spaanse taal is
een pré.
Neem contact op voor meer informatie met onze Senior HR Officer,
Harlec Doran via telefoon. +1 721 54 31111 ext. 2584.
Uw sollicitatie (motivatiebrief en CV)
kunt u inleveren bij onze HR
afdeling via: hr@smmc.sx. Een kopie
van beiden hoort u ook in te leveren
bij de Labor and Social Affairs Dept.
op W.J.A. Nisbeth Road #57,
Philipsburg, Sint Maarten.
Hou www.smmc.sx regelmatig bij
voor een volledige lijst en updates
van onze vacatures.
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