“Het Uitvoeringsorgaan Algemene Ziektekosten Verzekering is belast met de uitvoering
van de Landsverordening AZV en het beheer van het Fonds AZV voor de bevolking van
Aruba. De uitvoering geschiedt rechtmatig, doelmatig en doeltreffend. Bij de uitvoering
gaan het waarborgen van de toegankelijkheid van de zorg, het bewaken van de kwaliteit
van de zorg en het garanderen van een uniforme uitvoering hand in hand met kostenbeheersing. De dienstverlening aan al zijn klanten staat daarbij centraal.”
Op de afdeling Medische Advies & Controle (MAC) is er een vacature voor een:

Hoofd MAC - Medisch Adviseur M/V
Het Hoofd MAC adviseert de Chief Medical Officer (CMO) omtrent het beleid ten aanzien van de
kerntaken van de afdeling MAC en draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van het afdelingsjaarplan binnen het kader van het UO AZV. Het Hoofd MAC observeert, volgt en analyseert trends en ontwikkelingen van de daadwerkelijke zorguitvoering door binnen- en buitenlandse zorgverleners, signaleert
afwijkingen ten aanzien van het uitgezette beleid of onwenselijke ontwikkelingen anderszins, en adviseert
de CMO over veranderingen in het beleid of richtlijnen. Het Hoofd MAC is verantwoordelijk voor een
productieve en effectieve uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden van de afdeling MAC en geeft
leiding aan de medewerkers op de afdeling. Vanuit de rol als Medisch Adviseur voert hij/zij de medische
adviestaken van het Uitvoeringsorgaan uit. Het Hoofd MAC onderhoudt contacten met zorgverleners in
binnen- en buitenland. Hij/zij ressorteert onder de Chief Medical Officer (CMO).
Functie-eisen:
Voor deze functie beschikt u over een academisch werk- en denkniveau en minimaal 5 jaar werkervaring
in een medische functie op niveau van behandelaar of medisch adviseur bij verzekeraar. U bezit een
geldige BIG-registratie. Leidinggevende ervaring is een pré. Tevens heeft u kennis en/of ervaring in het
verrichten van medisch technische handelingen en vaardigheid in het uitbrengen van adviezen, zowel
mondeling als schriftelijk. U heeft vaardigheid in het leidinggeven. U beschikt over goede mondelinge en
schriftelijke vaardigheid in het Nederlands en Engels. U leest en spreekt Papiamento. Spaans is optioneel.
Arbeidsvoorwaarden:
Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform het Arbeidsreglement van het UOAZV.
Informatie en Sollicitatie:
Neem voor vragen of informatie contact op met Joost Samuels, CMO via
email joost.samuels@uoazv.aw of telefoonnummer 527 9905.
Sollicitaties dienen binnen twee (2) weken ingediend te worden bij
Rolando van der Linde, HR Manager
via email rolando.van.der.linde@uoazv.aw
of per adres UO AZV Rumbastraat 21, Oranjestad, Aruba.

