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Neuroloog – Zurich – Zwitserland 
Geplaatst op: 13/11/2020, Referentienummer: 2020329 

Einddatum: 13/02/2021 
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.  
 
Het stadsziekenhuis biedt een breed scala aan specialiseerde zorg en staat binnen de top 10 ziekenhuizen van 
Zwitserland. Er zijn meerdere locaties, die veelal in een mooi groengebied van de stad liggen dichtbij een meer 
en de bergen, wat een fijne werkomgeving biedt aan de 4.000 medewerkers. Jaarlijks biedt het ziekenhuis zorg 
aan meer dan 35.000 klinische en 220.000 poliklinische patiënten.  
 

Functie: 
 
Namens dit ziekenhuis zijn we op zoek naar een neuroloog voor een fulltime (0.8-1.0 FTE), permanente functie.  
 
Samen met het neurologisch team zult u zorg verlenen aan de patiëntenpopulatie van Zurich, zowel 
onafhankelijk als samen met arts-assistenten. Ook zult u werkzaam zijn in verschillende locaties (waaronder 
ook poliklinieken) binnen de regio en u zult dan ook consulten afleggen en klinisch en neurofysiologisch 
diagnostisch werk verrichten. Daarnaast zult u ook werkzaam zijn op de Stroke Unit van de afdeling.  
 
Naast uw titel als specialist Neurologie dient u 2 aandachtsgebieden te hebben binnen de neurologie, bij 
voorkeur is een van deze aandachtsgebieden neurosonologie. Kandidaten met een sub specialisme binnen 
neurovasculaire of neuro-immunologische pathologie krijgen de voorkeur. Een goede kennis van de Duitse en 
Engelse taal of de bereidheid om dit te leren is vereist. Voor registratie in Zwitserland is B2-Duits 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 kantonnale registratie in Zwitserland. 
 
De werkgever biedt aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.  
 
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. 


