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Locatie:
King’s Lynn heeft een populatie van ongeveer 43.000 inwoners. Al in de 12e eeuw was de stad een van de
belangrijkste havens van Engeland. Deze maritieme geschiedenis is vandaag de dag nog steeds aanwezig. Het
erfgoed van de stad wordt weerspiegeld in een verbazingwekkende reeks historische gebouwen. Fijne oude
koopmanshuizen strekken zich uit tot de rivier met daartussen geplaveide steegjes en het elegante Custom
House kijkt uit over de haven. Daarnaast heeft de stad twee prachtige marktplaatsen waaronder de Saturday
Market Place. Hier staat de St Margaret’s Church welke in 2011 door de bisschop van Norwich als een
munsterkerk is aangeduid.
De grotere steden Norwich en Cambridge liggen op minder dan een uur rijden. In King’s Lynn is tevens een
van de buitenplaatsen van de Britse koninklijke familie gelegen. Hierom bestaat er een rechtstreekse
treinverbinding met London. King’s Lynn is een populaire vakantieregio in Engeland door de prachtige
omgeving en de ligging aan de kust.
Het betreffende ziekenhuis beschikt over bijna 700 bedden, heeft 3000 medewerkers en biedt tweedelijnszorg
aan een bevolking van ongeveer 220.000 mensen. Het gehele gebied waaraan het ziekenhuis zorg levert wordt
bewoond door 330.000 mensen.
De stroke unit, bestaande uit 29 bedden met 4 additionele medium care plekken, om voor alle dagen van de
week intensieve zorg te bieden. Er is goede en nauwe communicatie met de radiologie afdeling die beschikt
over 2 CT en 2 MRI scanners met 7 dagen per week de mogelijkheid tot CTA en echografisch onderzoek van
de carotiden.

Functie:
Namens bovenstaand ziekenhuis zijn wij op zoek naar een neuroloog gespecialiseerd in de behandeling van
CVA.
Uw klinische werkzaamheden zullen bestaan uit het bieden van zorg voor hyper-acute, acute en revalidatie
omtrent CVA- en TIA-patiënten samen met uw collega’s. Bovendien zult u bijdragen aan de ontwikkeling
van de zorg binnen de afdeling vanuit uw expertise. Ook zal u deel uitmaken van de multi-disciplinaire
samenwerking en overleggen rondom het vakgebied. U zult zich bij de huidige drie neurologen
gespecialiseerd in CVA voegen en deelnemen aan oproepdiensten voor trombolyse zorg, inclusief
telefonische ondersteuning aan de regio. Naast uw klinische verantwoordelijkheden zult u organisatorische
taken verrichten zoals onderwijs, management, uitbreiding van de zorg, kwaliteitswaarborging, etc. Daarnaast
wordt het promoten en uitvoeren van onderzoek zeer aangemoedigd.
Het ziekenhuis biedt aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden aan. Het jaarlijkse salaris beslaat tussen 76.000 en
108.000 Engelse Pond, afhankelijk van uw ervaring en kwalificaties. MMedical zal u daarnaast helpen met
het verkrijgen van alle benodigde registraties.
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