
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VACATURE 
 
Dr. Horacio E. Oduber Hospital is op zoek naar een: 

Kinderarts en Kinderarts - Neonatoloog 
 
Op de kinderafdeling van het Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal is er een plaatsingsmogelijkheid voor een 
Kinderarts en/of Neonatoloog. De contractduur is bij voorkeur voor onbepaalde tijd. We zoeken voor een 
aantal kortere periodes in 2020 ook nog waarneming. 
 
De vakgroep Kindergeneeskunde bestaat thans uit 5 algemeen kinderartsen en 1 kinderarts-
neonatoloog in loondienst van het Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal. Het Dr. Horacio E. Oduber 
Hospitaal is het enige ziekenhuis op Aruba en beschikt over ruim 300 bedden. Nagenoeg alle 
specialismen zijn hier vertegenwoordigd. Het afgelopen jaar is het ziekenhuis volledig 
gerenoveerd, waaronder ook de kinderafdeling. De ruim opgezette, state of the art nieuwe 
kinderafdeling heeft een capaciteit van 32 bedden, waarvan 8 couveuses. Poliklinisch worden 
gemiddeld 50 patiënten per dag gezien. De Vakgroep Kindergeneeskunde wordt ondersteund 
door een zaalarts en co-assistenten uit het VUMC. De patiëntenpopulatie is zeer divers, meer 
dan 10 nationaliteiten zijn vertegenwoordigd. Aruba heeft een populatie van 110.000 inwoners, 
een heerlijk klimaat, een Caribische leefwijze en beschikt over een goede Nederlandse 
basisschool en voortgezet onderwijs.  

 
Het ziekenhuis biedt u de mogelijkheid om zowel op Aruba als in het buitenland 
geaccrediteerde nascholing te volgen op kosten van het ziekenhuis, waardoor u uw registratie 
als kinderarts kunt behouden. U wordt tevens geadviseerd en ondersteund door het ziekenhuis 
over zaken die komen kijken bij de verhuizing, registratie en tewerkstelling op Aruba.  
 
Wij zijn op zoek naar een Kinderarts en Kinderarts - Neonatoloog die: 
• Bereid is om te investeren in het verbeteren van de kwaliteit van de Kindergeneeskundige zorg op 

Aruba; 
• Bij voorkeur beschikt over een subspecialistisch aandachtsgebied; 
• Flexibel is en het als een leuke uitdaging ziet om buiten Nederland of België als kinderarts of 

neonatoloog werkzaam te zijn; 
• Voldoende neonatologische ervaring heeft, ruime ervaring strekt tot aanbeveling; 
• Tenminste de talen Nederlands en Engels goed beheerst en bereid is Papiamento (en evt. Spaans) 

te leren; 
• Affiniteit heeft met andere culturen; 
• BIG en RGS geregistreerd is. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform het ziekenhuisbeleid.  
 

Informatie en Sollicitatie 
U kunt uw sollicitatie en motivatie uploaden door op de knop ‘solliciteren’ te klikken. Meer informatie over 
deze functie is verkrijgbaar bij kinderartsen Wicha Ponson-Wever en Louise Rafael-Croes telefoonnummer: 
(+297) 527-4420. In verband met een cyber aanval op het netwerk van het ziekenhuis zijn wij genoodzaakt om 
tijdelijk een ander e-mailadres te gebruiken. Onze excuses hiervoor. U kunt uw vragen sturen naar 
recruitment@hoharuba.com. 


