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Gynaecoloog – Nelson – Nieuw-Zeeland 
Geplaatst op: 15/07/2018, Referentienummer: 2018155 

Einddatum: 15/10/2018 
 
Locatie: 
 
Nelson is een stad op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland en heeft ongeveer 56.000 inwoners. Het 
ligt in een regio met dezelfde naam. Deze regio ontvangt het grootste aantal zonuren in heel Nieuw-
Zeeland. Verder ligt Nelson dichtbij het strand en is omringd door veel natuur. Hierdoor zijn 
outdoor activiteiten heel toegankelijk. Nelson is de oudste stad van het Zuidereiland en de op een na 
oudste in heel Nieuw-Zeeland. Verder staat de stad bekend om haar lokale kunst. Zo wordt elk jaar 
weer het Nelson Arts Festival georganiseerd, populair bij zowel de lokale bevolking als toeristen.   
 
De afdeling verzorgt ongeveer 900-1000 geboorten per jaar in de regio werkt nauw samen met 
andere zorginstellingen waaronder een die derdelijns gezondheidszorg biedt. 
 
 
Functie: 
 
Namens een tweedelijns ziekenhuis in Nieuw-Zeeland zijn wij momenteel op zoek naar een gynaecoloog 
voor een parttime (0,7 FTE), permanente functie. 
 
De succesvolle kandidaat zal tweedelijns obstetrie en gynaecologie diensten aanbieden en zal zich sterk 
inzetten voor het leveren van hoogwaardige gezondheidszorg voor vrouwen en gezinnen. Verder zult u 
deelnemen aan de acute zorg rooster. Bovendien zal een werkperiode van 2 weken bestaan uit 56 uur. Ook 
zult u bijdragen aan het onderwijs van niet alleen de arts-assistenten op de afdeling maar ook de verpleeg- en 
verloskundigen. Er is sprake van een rooster op oproepbasis (1:4). De werkzaamheden zijn zowel klinisch als 
poliklinisch en zult u dus ook werkzaam zijn in een Colposcopie kliniek. 
 
U dient onafhankelijk te kunnen werken en een brede expertise te hebben binnen de gynaecologie, evenals 
ervaring in het verrichten van Colposcopiën. Daarnaast dient u te beschikken over excellente sociale, 
management, administratie, communicatie- en leiderschapsvaardigheden.  
 
Het ziekenhuis biedt naast aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden ondersteuning bij uw verhuizing naar Nieuw-
Zeeland aan. De startdatum is bespreekbaar. 
 
De vacature verloopt 15 oktober 2018. 


