Word jij ook lid van ons team?
In Suriname is er een zeer heftige derde corona-golf in gaande. Suriname heeft daarom om
specifieke zorg-ondersteuning gevraagd. Sinds begin juni worden er wekelijks zo een 15
zorgprofessionals uitgezonden. We zijn op korte termijn op zoek naar IC verpleegkundigen met
covid-ervaring.
Wil je deel uitmaken van dit team? Dan vind je hieronder de benodigde informatie.
Belangrijk om te weten: Visum, vlucht, verblijf op basis van vol pension en vervoer ter plaatste
wordt geregeld en vergoed. Er is geen betaling van salaris. Je gaat als vrijwilliger ondersteunen.
Functie-eisen
•

IC verpleegkundigen met BIG registratie en ruime werkervaring met covid-zorg in
een ziekenhuis. Ervaring met optiflow en venflons prikken is een belangrijke pré.
• Twee weken beschikbaar (vertrekdatum op 30 juli, 6 of 13 augustus)
• Een paspoort, dat minimaal 6 maanden geldig is
• Volledig gevaccineerd voor covid en dit kunnen aantonen met het gele boekje of je
vaccinatiebewijs van de GGD
• Bereid 5 dagdiensten per week in een ziekenhuis te werken als vrijwilliger
• Kennis van Suriname of ervaring in een Surinaams ziekenhuis is een pré
Indien je voldoet aan deze eisen stuur dan een mail naar: covidhulpsuriname@gmail.com en voeg de
volgende informatie toe:
• Op welke datum je beschikbaar bent
• Je telefoonnummer
• CV
• Korte motivatie
• Naam van de organisatie waar je nu werkt of recent hebt gewerkt
• Functie en BIG nummer
• Kopie van je covid vaccinatiebewijs
Selectieprocedure:
1. Als je voldoet aan alle functie-eisen word je gebeld voor een selectiegesprek door
een van de coördinerende artsen. Zij nemen de eindbeslissingen wie onderdeel gaat
uitmaken van het team en wanneer. Dit gesprek kan even op zich laten wachten. We
vragen daar je geduld en begrip voor.
2. Als de eindbeslissing positief is, worden alle andere zaken zoals ticket en visum met
je doorgenomen en geregeld.
LET OP! Aanmelden betekent niet dat je ingezet wordt. We noteren al je gegevens en als we een
match op papier zien met de zorgvraag dan neemt een van de coördinerende artsen contact met je
op.
Het kan ten alle tijde zijn dat een en ander op het laatste moment niet doorgaat. Dit heeft te maken
met de zorgvraag die er vanuit Suriname komt. Eventuele gemaakte kosten door jou kunnen niet
worden verhaald, dus vragen we je te wachten met zaken te regelen tot een week voor vertrek.

