
 
STICHTING DRS. LACHMIPERSAD MUNGRA STREEKZIEKENHUIS NICKERIE 

 

Het LMSZN is een modern regionaal ziekenhuis. Onder het motto We Care… verlenen wij persoonlijke, goede, veilige en effiënte 

zorg. Ons zorgaanbod is snel, gemakkelijk, toegankelijk en service gericht. Wij zijn een basis ziekenhuis gelegen in het district 

Nickerie in het uiterst noord-westen van Suriname met een dependance in het ressort Wageningen. Het LMSZN telt +/- 100 

bedden verdeeld over een mannen  -vrouwen -, kinder -, verlos-en kraam afdeling en een Medium Care Unit. De volgende 

specialismen zijn permanent aanwezig: interne geneeskunde, cardiologie, chirurgie, anesthesie, kindergeneeskunde, gynaecologie 

en urologie waarvan het meerendeel middels een roulatiesysteem van Nederlandse specialisten in het LMSZN werkt. De overige 

specialismen worden ondersteund door pendelende specialisten vanuit Paramaribo (m.n. oogartsen, psychiaters, neurologen). Een 

aantal basisartsen komen voor korte periodes in een soort aflossingssysteem naar het LMSZN. Met onze visie “quality healthcare 

for all” zijn wij op dit moment bezig te werken aan de transformatie van een streekziekenhuis naar een modern medisch centrum. 

 

Wij zijn op zoek naar artsen die voor een langere periode willen werken in ons ziekenhuis. 

Uw profiel:  

 in het bezit zijn van een afgeronde tropenartsen/AIGT opleiding, (of als u in opleiding bent tot AIGT) 

 stressbestendig zijn en goed in teamverband kunnen werken met goede intermenselijke contactuele eigenschappen. 

 goede aanpassingsvermogen in een andere cultuur 

 

Arbeidsvoorwaarden: 

Een dienstverband van gemiddeld 48 uren per week op basis van een contract van minimaal 2 jaar of langer (in overleg). 

Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform de Surinaamse zorgsector en afhankelijk van uw leeftijd en werkervaring. Interessante 

extra’s zoals verblijf en gedeeltelijk vergoeding van het vliegticket is bespreekbaar. 

 
Reageer: voor meer informatie omtrent deze vacature kunt u contact opnemen met mw R. Karaya medsecr@szn.sr. Uw 

sollicitatiebrief en CV kunt u richten aan dhr. A.Elias (Algemeen directeur); anelias1960@gmail.com . Website: www.szn.sr 
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