Beste,
Dank voor je interesse waarmee je aangeeft beschikbaar te zijn om als zorg-vrijwilliger Covid hulp te
verlenen in Suriname.
Zoals je weet is er een zeer heftige derde corona-golf in Suriname gaande. Suriname heeft daarom
om specifieke zorg-ondersteuning gevraagd. Om de juiste vrijwilligers te selecteren bij de zorgvraag
die uit Suriname komt, hebben we eerst wat informatie van je nodig.
Belangrijk om te weten: Naar verwachting gaan de komende weken/maanden elke vrijdag
zorgprofessionals naar Suriname vliegen. Visum, vlucht, verblijf en vervoer ter plaatste
wordt geregeld en vergoed. Er is geen betaling van salaris. Je gaat als vrijwilliger ondersteunen.
Wil je deel uitmaken van dit team? Hieronder vind je de benodigde informatie.
Functie-eisen

• (ic)verpleegkundigen met BIG registratie en werkervaring met covid-zorg (op IC of
cohort). Ervaring met optiflow en venflons prikken is een belangrijke pré.
• Zaalartsen met werkervaring in de covid-zorg (IC en/of cohort en ervaring met
werken met optiflow)
• Minimaal twee weken beschikbaar (liefst op korte termijn)
• Een paspoort, dat minimaal 6 maanden geldig is
• Minimaal 1 keer gevaccineerd voor covid
• 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:
• Welke periode je beschikbaar bent en hoe lang (geef meerdere mogelijkheden door
als dat mogelijk is)
• 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 op korte termijn voor een eerste
selectiegesprek. Als dit gesprek positief is volgt stap 2.
2. Vervolgens wordt een tweede gesprek ingepland met 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.
3. Als de eindbeslissing positief is, worden alle andere zaken met je doorgenomen en
geregeld.
LET OP! Het kan ten alle tijde zijn dat een en ander op het laatste moment niet doorgaat. Op dit
moment is het nog niet precies duidelijk hoeveel en welke zorgprofessionals er nodig zijn. We
kunnen hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen, eventuele gemaakte
kosten door jou kunnen niet worden verhaald.

