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Neuroloog – Auckland – Nieuw-Zeeland 
Geplaatst op: 13/11/2020, Referentienummer: 2020322 

Einddatum: 13/02/2021 
Locatie: 
De stad Auckland ligt in het noordelijke deel van het Noordereiland en is de grootste stad van Nieuw-Zeeland. 
Het is één van de dichtst bevolkte gebieden in Nieuw-Zeeland met zo’n 500.000 inwoners. De stad wordt 
omgeven door vele wijngaarden, prachtige stranden, ongerepte regenwouden en de golf van Hauraki. Auckland 
heeft een mild zeeklimaat, met temperaturen die schommelen van 11 graden in de winter en 20 graden in de 
zomer. Auckland is één van de gebieden met het hoogste aantal zonuren van Nieuw-Zeeland; meer dan 2000 
zonuren per jaar. Auckland werd recent beoordeeld als drie-na-beste plek om te wonen in de wereld.  
 
De positie wordt aangeboden door een grote zorgorganisatie welke uit vier opleidingsziekenhuizen bestaat. 
Daarmee is het een van de grotere zorgaanbieders van het land. Een breed scala aan primaire, secundaire en 
tertiaire zorg wordt geleverd aan een populatie van ongeveer 1.6 miljoen mensen. De patiëntenpopulatie is 
etnisch divers. Er werken meer dan 11.000 mensen bij de organisatie. Als het grootste opleidingsziekenhuis uit 
de regio zijn er zeer sterke banden met de lokale Universiteit gevormd.  De Neurologie afdeling biedt tweede- 
en derdelijnszorg zowel in klinische als poliklinische setting. Naast de reguliere zorg heeft de afdeling meerdere 
specialistische programma’s opgezet. Hierdoor fungeert de afdeling als nationaal doorverwijs centrum voor 
epilepsie en CVA-patiënten. Het team bestaat uit 19 neurologen, twee fellows, zes arts-assistenten en vijf 
verpleegkundig specialisten. Daarnaast beschikt de afdeling over 15 klinische bedden en 6 dagopname bedden. 
 
Functie: 
Namens dit ziekenhuis zijn wij op zoek naar een neuroloog voor een fulltime positie.  
 
Uw taken zullen bestaan uit de beoordeling, diagnostiek en behandeling van patiënten met complexe 
neurologische problematiek. Daarnaast zult u de mogelijkheid krijgen om een subspecialisme naar keuze te 
ontwikkelen of te bedrijven. Ook zult u meedraaien met het rooster op oproepbasis en zal er een flexibele 
samenstelling zijn van het maandrooster waardoor u een uitdagende en stimulerende afwisseling zal zijn tussen 
klinische en poliklinische werkzaamheden.   
 
Er worden aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden geboden. Voor registratie in Nieuw-Zeeland zijn excellente 
Engelse taalvaardigheden vereist. MMedical zal u helpen bij het verkrijgen van alle benodigde registraties. 
Jonge klare neurologen of arts-assistenten aan het einde van de opleiding worden aangemoedigd om te reageren.  
 
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.  
 
Wij gaan discreet om met uw persoonsgegevens en delen deze niet met derden zonder uw toestemming. Indien 
u interesse heeft in bovenstaande vacature of benieuwd bent of er andere vacatures binnen uw vakgebied, neem 
dan contact op met een van de medewerkers van MMedical. 


