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Locatie: 
 

Schaffhausen is een stad aan de Rijn in Zwitserland. Het is de hoofdstad van het kanton en telt ongeveer 35.000 

inwoners. De stad ligt in het noorden van Zwitserland, aan de grens met Duitsland. De stad is voornamelijk 

Duitstalig. Het staat bekend om zijn mooie oude binnenstad en de rondvaarten over de Rijn. Door een uitloper 

van de Jura heeft de omgeving een heuvelachtig karakter. De stad is mede bekend om de grootste waterval van 

Europa, de Rheinfall, die enkele kilometers stroomafwaarts is gelegen. 

 

Het betreffende perifere ziekenhuis is een van de grootste werkgevers van de omgeving, met meer dan 1500 

werknemers. Binnen de publieke sector is het een onafhankelijk georganiseerde organisatie. Het ziekenhuis 

biedt een breed spectrum aan zorg aan de gehele regio. Tot de organisatie behoren ook een revalidatie kliniek 

en een psychiatrisch centrum. Per jaar worden er in totaal 11000 klinische en 65000 poliklinische patiënten van 

zorg voorzien. 
 

 

Functie: 
 

Namens bovenstaand ziekenhuis zijn wij op zoek naar een internist-hematoloog voor een fulltime functie (0.6-

1.0 fte). 

 

Binnen de afdeling Interne Geneeskunde zult u leiding geven en bijdragen aan de ontwikkeling van de 

hematologie/hemato-oncologie afdeling. Hierbinnen zal ook samenwerking plaatsvinden met de leidende artsen 

van de oncologie. U zult zorg verlenen aan zowel klinische als poliklinische patiënten. Daarbij wordt een sterke 

interdisciplinaire samenwerking verwacht. U zult ook betrokken zijn bij de begeleiding en opleiding van andere 

medische professionals. 

 

Het huidige team is op zoek naar een ervaren specialist die, naast hoogstaande klinische vaardigheden 

bovendien zeer empathisch naar patiënten toe is. Teamgericht werken en multidisciplinaire samenwerking 

moeten belangrijke pijlers zijn in uw visie. Bovendien is het van belang dat de kandidaat over een economische 

mindset beschikt om bij te dragen aan de huidige ontwikkelingen van de afdeling.  

 

Er worden goede arbeidsvoorwaarden geboden. Een goede kennis van de Duitse en Engelse taal of de 

bereidheid om dit te leren is vereist. Voor registratie in Zwitserland is B2-niveau vereist, alhoewel in de kliniek 

beheersing op C1 niveau gewenst is. MMedical kan u helpen met het selecteren van de juiste taaltraining en zal 

u begeleiden met de federale en kantonale registratie in Zwitserland. 

 

Voor Medici:  
MMedical begeleidt medisch professionals bij het vinden van een baan in binnen- of buitenland. Via MMedical 

krijgt u een goed overzicht van vacatures die aansluiten op uw voorkeuren en binnen uw aandachtsgebied. 

Wanneer dit vereist is, assisteren wij u bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen en een visum.  
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