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Hematoloog – Waikato – Nieuw-Zeeland 
Geplaatst op: 07/04/2018, Referentienummer: 2018071 

Einddatum: 07/07/2018 
 

Locatie: 
 
Op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland ligt de regio Waikato, gekarakteriseerd door prachtige 
vulkaanstranden, het ruige open heuvellandschap en de grootste actieve vulkaan in het zuiden, 
Mount Ruapehu. Hamilton is de hoofdstad van deze regio en heeft ongeveer 190.000 inwoners. De 
Waikato rivier splitst de stad in twee delen. De stad Hamilton staat bekend als een bruisende 
studentenstad met zo’n 40.000 studenten. Het heeft een jonge bevolking en bestaat uit meer dan 80 
verschillende etnische groepen. De huizen zijn er goedkoop en de scholen goed. 
 
Functie: 
 
Namens een zorgverlener in Nieuw-Zeeland zoeken wij een hematoloog voor een full time, 
permanente positie.  
 
U zult een team van 7 andere hematologen, 5 arts-assistenten en 4 gespecialiseerd 
verpleegkundigen versterken. Naast de reguliere taken zult u onderwijs geven aan medisch 
studenten, coassistenten en arts-assistenten. U zult aan een dienstrooster op oproepbasis (1:7) 
deelnemen. De klinische focus van deze positie is gericht op trombotische aandoeningen en 
algemene hematologie. Uw tijd zal verdeeld worden over klinische en poliklinische 
werkzaamheden. Ten slotte zult u bijdragen aan het verbeteren van de medische diensten die 
geleverd worden op de afdeling. 
 
Voor deze functie dient u te beschikken over excellente communicatieve, sociale, leiderschaps-, 
onderwijs en administratieve vaardigheden. Minimaal 2 jaar werkervaring als hematoloog is een 
pré.  
 
De werkgever biedt naast aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden ondersteuning bij uw verhuizing naar 
Nieuw-Zeeland.  
 
Deze vacature verloopt op 7 juli 2018. 
 


