
De Medische Zending (MZ) is een  
particuliere Primary Health Care  
organisatie, gestoeld op 
christelijke beginselen, die in  
opdracht van de Surinaamse  
overheid gezondheidszorg ver-
leent. Dit middels een systeem 
van getrapte verantwoordelijkheid 
via een aantal poliklinieken aan 
ongeveer 50.000 personen in het 
binnenland van Suriname. Daarbij 
zijn er ongeveer 180 gezond-
heidswerkers werkzaam, die 
ondersteund worden door ±60 niet 
Medische werkers van verschillen-
de disciplines. 

STG. MEDISCHE ZENDING 
PRIMARY HEALTH CARE  

SURINAME 
Ter versterking van ons team in het Binnenland hebben we de volgende 
openstaande vacature:                                          

               ‘ Ressortarts’ 

Hoofdtaak 

Het bieden van primaire gezondheidszorg, inclusief preventie, in het 
toegewezen ressort op basis van de Primary Health Care uitgangspun-
ten. 

Enkele kerntaken  

 Geeft leiding aan de gezondheidswerkers in het aangewezen ressort. 

 Houdt toezicht op de dagelijkse werkuitvoering van de medische 
posten in het aangewezen ressort. 

 Geeft direct medische zorg aan patiënten die al dan niet door de ge-
zondheidswerkers zijn geselecteerd. 

 Coördineert preventieve programma’s in het ressort (malaria, tuber-
culose, STD/HIV e.d.). 

 Signaleert probleemgebieden voor de ‘public health’ (hygiëne, mili-
eu) en adviseert over en ziet toe op  te nemen maatregelen. 

 Draagt zorg voor een goede logistieke voorziening van de gezond-
heidszorg in het ressort, zoals transport, inventaris, medische hulp-
middelen en medicijnen. 

 Assisteert bij het opstellen van opleidingsprogramma’s voor Ge-
zondheidszorg assistenten. 

 Verricht alle in het verlengde van de functie liggende werkzaamhe-
den. 

Vereisten 

Specifieke competenties 

 Managementvaardig 

 Kwaliteitsgericht 

 Integer 

 Groeps– en individueel leiding 
geven 

 Resultaatgericht 

 Goede beheersing van de Ne-
derlandse taal in woord en 
schrift 

 Affiniteit met de doelgroep en 
de doelen van MZ 

Opleiding & ervaring 

 Afgeronde Artsen-opleiding 

 

 

 

Wij bieden: 

 Een dynamische werkomge-
ving 

 Een stimulerende werkkring 

 Een aantrekkelijk salaris en 
secundaire voorzieningen 

Voor verdere informatie over de 
functie kunt u contact opnemen 
met de afdeling HRM op het num-
mer 499466 toestel 321/323. 

Uw sollicitatiebrief met uw CV 
kunt u uiterlijk 10 augustus 2018 
richten tot drs. E. van Eer, Alge-
meen directeur van de MZ aan de 
Zonnebloemstraat # 45-47, Para-
maribo of e-mailen op onze web-
site of naar 
hrm@medischezending.sr 


