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Locatie:
Noorwegen is het meest westelijke deel van het Scandinavische schiereiland. Het heeft een inwonertal van
ongeveer 5 miljoen en een bevolkingsdichtheid van circa 13 personen per km². Hiermee plaatst het land zich
als het derde dunst bevolkte land van Europa.
Het land wordt het meest gekenmerkt door zijn adembenemende landschappen. Met name de fjorden,
beschermd door UNESCO, staan symbool voor de schoonheid van het traditionele Noorwegen. Hier verstrijkt
de tijd in zijn eigen tempo.
Ondanks het feit dat Noorwegen hoog in het noorden ligt, wordt het klimaat dankzij zee- en luchtstromen
langs de Noord-Atlantische kust gekenmerkt door zijn zachte winters.
Noorwegen is een sterk ontwikkeld industrieland en welvaartsstaat. Het land is rijk aan gas- en olievelden, die
samen met de scheepvaart en de handel de pijlers van de economie vormen. Door zijn hoge standaard van
volksgezondheid, educatie en kwaliteit van leven is Noorwegen door de VN al meerdere malen uitgeroepen
tot meest ontwikkelde land ter wereld.

Functie:
Namens een ziekenhuis in Noorwegen zoeken wij een hematoloog voor een full time, permanente positie.
U zult deel uitmaken een multidisciplinair team en werkzaam zijn op meerdere locaties. De succesvolle
kandidaat zal aanwezig zijn bij multidisciplinaire overleggingen. Ook zult u meedraaien in een dienstrooster
op oproepbasis en zowel klinisch als poliklinisch werkzaam zijn. Ten slotte zult u supervisie geven aan artsassistenten.
Voor deze functie dient u te beschikken over excellente communicatieve, sociale, management, onderwijs en
administratieve vaardigheden. Verder dient u effectief en efficiënt te kunnen werken in teamverband en
ervaren te zijn in uw vak. Ten slotte dient u de Noorse taal in zowel spraak als schrift te beheersen. Hier kan
ondersteuning voor aangeboden worden.
De werkgever biedt aantrekkelijke primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden aan. Door de banden die de
zorgverlener heeft met een universiteit zijn er mogelijkheden om binnen uw carrière te groeien.
Deze vacature verloopt op 20 augustus 2018.
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