
	
	
	 	

	 	
	
 

Droom je om in een leerzame en dynamische situatie op Curaçao de afdeling Plastische, 
Reconstructieve, Esthetische en Hand‐ en polschirurgie mede gestalte te geven? 
De vakgroep in het St. Elisabeth Hospitaal Curaçao en medio november in het  

Curaçao Medical Centre is op zoek naar een  
 
 

Plastisch Chirurg (1 FTE) 
 
 
Het St. Elisabeth Hospitaal op Curaçao (SEHOS) is een algemeen ziekenhuis met ongeveer 980 
medewerkers  en  een  adherentie  van  160.000  inwoners.  Het  ziekenhuis  werkt  primair  ten 
dienste van de Curaçaose gemeenschap, maar verleent ook zorg aan patiënten van de overige 
eilanden  in  de  regio.  15  november  2019  zal  er  verhuisd  worden  naar  een  zeer  modern 
nieuwgebouwd ziekenhuis: Curaçao Medical Center (CMC). 
 

 
 
Uw Profiel 
Wij zoeken per direct het liefst een ervaren plastisch chirurg, met als special aandachtsgebied 
de hand‐ en polschirurgie.  

 U  bent  enthousiast  met  goede  communicatieve  vaardigheden,  praktiserend  en 
teamplayer.  

 U  bent  in  bezit  van  een  valide  registratie  als  plastisch  chirurg,  met  bij  voorkeur 
interesse en ervaring in de hand‐ en polschirurgie.  

 U  heeft  goede  operatieve  vaardigheden met  aantoonbare  ervaring met  de  huidige 
technieken (e.g. verschillende microchirurgische methodes) en onderzoek faciliteiten.  

 Het  verlenen  van  kwaliteitszorg  is  van  het  grootste  belang  voor  u  evenals  het 
handhaven van de continuïteit van de zorg voor de patiënten.  

 U bent  “hitte” bestendigd met als voorwaarde om de basis van Papiamentu  (niet  zo 
moeilijk) te leren en u heeft ambitie om verder te ontwikkelen.  

 Tevens heeft u daarnaast een professionele houding en participeert graag actief  in de 
opleidingsactiviteiten en managementtaken.  

 U participeert in het dienstrooster van de vakgroep. 



 U beschikt over humor en een zekere mate van “joie de vivre”. 
 

 
 
 
Wij bieden 

 Een  prettige werksfeer  en  enthousiaste  collega’s  op  een  bijzondere  en  fraaie  tropische 
locatie; 

 Een  afwisselend  takenpakket  op  het  gebied  van  patiëntenzorg  ‐  zowel  klinisch  als 
poliklinisch; 

 Participatie in onderwijs aan de collegae, arts‐assistenten, coassistenten en de verpleging. 

 Deelname in het op te zetten van een nieuwe afdeling Plastische Chirurgie. 

 Deelname  in  innovatie en uitbreiding van het zorgpakket aan taken binnen de Plastische, 
Reconstructieve, Esthetische en Hand‐ en polschirurgie. 

 
 
Arbeidsvoorwaarden  
Vacature per: 1 oktober 2019; 
De  arbeidsvoorwaarden  zijn  conform  de  vigerende  BMS‐  (Beloning  Medisch  Specialisten) 
regeling;  
Verhuiskosten vanuit Nederland worden vergoed conform de vigerende regels.  
 
Inlichtingen: de heer dr. D.F.J. Scheper, medisch directeur  (DJFScheper@sehos.cw), de heer 
dr.  I.S.J. Merkies, medisch directeur CMC (ingemar.merkies@cmc.cw) en/of de heer drs. Vito 
Koeijers Coördinerend Medisch Hoofd vakgroep (vitokoeijers@gmail.com).  
Gelieve uw brief en CV naar bovenstaand e‐mailadressen te sturen. 



Curaçao heeft het verbeteren en moderniseren van de zorg hoog op 
de agenda staan. Het zorgstelsel wordt grondig hervormd en met de 
opening van het nieuwe Curaçao Medical Center (CMC) krijgt het eiland 
een state-of-the-art ziekenhuis dat voldoet aan de eisen en ambities 
van de hedendaagse geneeskunde. 

Vacature

Voor meer informatie: Dr. Ingemar Merkies (CMO): ingemar.merkies@cmc.cw
Jan-Willem van de Wal (HR Director): janwillem.vanderwal@cmc.cw

Medisch Specialisten op Curaçao

Ben je flexibel, ambitieus en zie je het overbruggen van mogelijke cultuur- en 
taalverschillen als een avontuur, maak dan snel je belangstelling kenbaar met 
motivatie en cv.

- Cardioloog
- Dermatoloog
- Intensivist (2)
- KNO-arts (2)
- Nefroloog

- Neurochirurg
- Neuroloog
- Oogheelkundigen (2)
- Orthopeed
- Plastisch chirurg

- Radioloog (3)
- Uroloog
- Vaatchirurg

Wij zijn op zoek naar enthousiaste medisch specialisten met affiniteit met opleiden 
en innovatie, die hun kennis en kunde willen inzetten voor een kwaliteitsinjectie 
van de geneeskundige zorg op Curaçao. Het Curaçao Medical Center (CMC) werkt 
met HiX en wil snel toewerken naar JCI-accreditatie. 

Werken op Curaçao biedt de voordelen van de aangename Caribische ‘way of living’ 
in een fantastisch klimaat en relaxte sfeer in combinatie met goede faciliteiten, 
nederlandstalig onderwijs, prettig wonen en een uitdagende werkomgeving.  

Beschikbare vacatures voor medisch specialisten:


