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Locatie:
Zürich is de grootste stad van Zwitserland en de hoofdstad van het kanton Zürich. De stad heeft rond de 390.000
inwoners en is het economische centrum van het kanton. Zürich ligt aan de noordelijke kant van Zwitserland
en heeft door de nabije ligging van de Alpen een heldere lucht, waardoor deze bergen vanuit de stad zichtbaar
zijn. De stad is een belangrijk centrum van infrastructuur waar het internationale treinstation en de luchthaven
toe behoren.
De positie wordt aangeboden door een privé revalidatie kliniek uit deze regio. De kliniek fungeert als een
opleidingsplek voor verschillend medisch personeel.

Functie:
Namens deze revalidatie kliniek zijn we op zoek naar een ervaren neuroloog, voor een fulltime functie (1.0
FTE).
U zult zowel klinisch als poliklinisch werkzaam zijn en de leiding krijgen over verschillende teams waaronder
het medisch, het therapeutisch en het verpleegkundig team. Daarnaast draagt de succesvolle kandidaat niet
alleen bij aan de interprofessionele ontwikkeling binnen deze teams, maar ook aan het onderwijs en het opleiden
van arts-assistenten. Ook bent u verantwoordelijk voor het soepel samenwerken tussen klinische partners,
doorverwijzende artsen en ziekenhuizen en neemt u deel aan een groot aantal vakspecifieke projecten. De
overige taken bestaan uit het bijdragen aan het strategisch positioneren van de kliniek en bent u
verantwoordelijk voor het implementeren van de behandelrichtlijnen. Bovendien bent u verantwoordelijk voor
verschillende Public Relations taken en het netwerken binnen en buiten de kliniek. De succesvolle kandidaat
krijgt de mogelijkheid om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de kliniek. Ook is het mogelijk om bij
te dragen aan het wetenschappelijk onderzoek en les te geven.
Voor deze functie zoeken wij bij voorkeur kandidaten met een neuroangiologie-, elektro-encelofalografie(EEG) en/of elektroneuromyographie (ENMG)-certificaat. Daarnaast krijgen kandidaten met bewezen
leiderschapsvaardigheden de voorkeur. Kandidaten dienen ervaren te zijn met neurologische
revalidatiegeneeskunde.
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.
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.
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