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Het bijdragen aan een goede 

personeelsbestand aan kli-

nieken overal ter wereld 

vind Richard een geweldige 

uitdaging.” 

r.massaad@mmedical.nl 

+31 6 36 36 35 88 

Soufian Meziyerh

“Via MMedical wil Soufian 

bijdragen aan het verbeteren 

van de kwaliteit van de gezond-

heidszorg wereldwijd.”

s.meziyerh@mmedical.nl

+31 6 36 36 35 11
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+31 6 36 36 35 99
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Ons team

MMedical is opgericht door vier ambitieuze aankomend 

artsen. MMedical Employment Agency is een internationaal 

recruitmentkantoor voor medisch personeel. Wij zijn gespecialiseerd 

in het werven van artsen met interesse in het starten van een 

internationale medische carrière.

Internationale  
Medische Werving

F r o m  M e d i c a l  t o  M o r e

Contactpersonen

Voor het antwoorden op uw vragen of meer informatie kunt u 

contact opnemen met een van de onderstaande contactpersonen. 

Zij staan u graag te woord. 



Onze dienstverlening Wie zijn wij

Wij zijn een jong kantoor gespecialiseerd in het begeleiden van artsen 

naar aanstellingen in het buitenland. MMedical wordt geleid door 

vier aankomend artsen. Wij hebben dit bedrijf opgericht om het voor 

onze toekomstige collegae makkelijker te maken om een carrière 

in het buitenland te starten. Betrokken, gedreven en betrouwbaar 

zijn de woorden die ons beschrijven. Of u tijdelijk of permanent 

wilt werken in het buitenland, het lijkt ons een uitdaging om u te 

begeleiden in uw zoektocht.

Hoe werkt het

Wij bieden verschillende vacatures aan waarop gereageerd kan 

worden. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om uw CV en 

wensen te delen waarna wij op zoek kunnen gaan naar een vacature 

die voor u geschikt zou zijn. 

Wanneer een van de vacatures u aanspreekt organiseren wij 

een gesprek voor u met de aanbieder van de vacature. Hierna 

kunnen wij voor u de onderhandelingen voeren met uw potentiële 

nieuwe werkgever. Tot slot kunnen wij u helpen te voldoen aan de 

administratieve vereisten voor het werken in het buitenland.
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   Voor u kosteloos

   Voor artsen, door artsen

   Een uitdagend vervolg van uw carrière

Ons netwerk omvat zorginstellingen en artsen, zowel binnen en 

buiten Europa. Wij hebben een grote database van artsen binnen 

verschillende specialismen. Daarnaast worden wij regelmatig 

gevraagd om te spreken op congressen en symposia van 

verschillende verenigingen, universiteiten en 

belangenverenigingen. 

MMedical is gespecialiseerd in het werven van artsen voor 

ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Wij beschikken over een 

sterk netwerk binnen de zorgsector en een ruime database met 

artsen binnen verschillende specialismen. Onze dienstverlening is 

voor artsen, door artsen. Door onze medische achtergrond 

kunnen wij goed inschatten welke kandidaten geschikt zijn voor 

uw openstaande vacatures. 

Het netwerk



Waar

MMedical werkt samen met klinieken in verschillende wereld-

delen. Op dit moment bieden wij onder meer vacatures aan voor 

klinieken in:

•    Australie
•    Bahrain
•    Canada
•    Het Caribisch gebied
•    Ierland

Voor wie

Onze diensten zijn beschikbaar voor iedere kliniek of ziekenhuis dat 

op zoek is naar medische professionals. Onze primaire missie is uw 

ziekenhuis te voorzien van hoog opgeleide en gemotiveerde artsen. 

Wij zoeken naar artsen die voldoen aan de door u opgegeven 

vereisten. Wij accepteren zowel zoekopdrachten voor tijdelijke als 

permanente aanstellingen.

Wie zijn wij

MMedical is een jong kantoor gespecialiseerd in internationale 

medische werving en selectie. Wij introduceren medische 

professionals aan klinieken overal ter wereld. Het kantoor wordt 

geleid door vier aankomend artsen met goede kennis van de medische 

sector. Ons personeel is gedreven, betrokken en betrouwbaar.

Wij bieden gemotiveerd en hoog gekwalificeerd medisch personeel. 

Onze professionals zijn opgeleid volgens de laatste inzichten in 

‘‘Evidence Based Medicine’’ en de laatste richtlijnen.

Onze werkwijze

De eerste stap is het goed inventariseren van het profiel waaraan 

een geschikte kandidaat moet voldoen. Daarnaast helpen wij u bij 

het schrijven van een effectieve vacature. Vervolgens gaan wij 

binnen ons netwerk actief op zoek naar een geschikte kandidaat. 

Onze kandidaten worden actief begeleid zodat het sollicitatieproces 

soepel verloopt. Indien nodig, begeleiden wij de geselecteerde 

kandidaat met het verkrijgen van de juiste papieren en 

vergunningen. Wij werken op basis van het “No cure, No pay” 

principe. Wanneer wij een geschikte kandidaat voor u vinden, zal 

deze rechtstreeks bij u in dienst treden of als ZZP’er aan de slag 

gaan. Aan onze diensten zijn dus slechts eenmaal kosten 

verbonden. 

•    Nieuw-Zeeland
•    Qatar
•    Singapore
•    Verenigde Arabische Emiraten
•    Verenigd Koninkrijk
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   Wij vragen een relatief lage vergoeding

   Voor artsen en klinieken door aankomend artsen

   Veilig, gemakkelijk en efficiënt



Waar

MMedical werkt samen met klinieken in verschillende wereld-

delen. Op dit moment bieden wij onder meer vacatures aan voor 

klinieken in:

•    Australie
•    Bahrain
•    Canada
•    Het Caribisch gebied
•    Ierland

Voor wie

Onze diensten zijn beschikbaar voor iedere kliniek of ziekenhuis dat 

op zoek is naar medische professionals. Onze primaire missie is uw 

ziekenhuis te voorzien van hoog opgeleide en gemotiveerde artsen. 

Wij zoeken naar artsen die voldoen aan de door u opgegeven 

vereisten. Wij accepteren zowel zoekopdrachten voor tijdelijke als 

permanente aanstellingen.

Wie zijn wij

MMedical wordt geleid door vier jonge artsen. Wij hebben dit bedrijf 

opgericht om het voor collegae makkelijker te maken inzicht te 

krijgen in de kansen die de huidige arbeidsmarkt hen biedt. Hierbij 

kijken wij zowel binnen als buiten Nederland. Ondernemend, 

betrokken, gedreven en betrouwbaar zijn de woorden die ons 

typeren. Wij vinden het een uitdaging de juiste collega te vinden om 

uw team te versterken.

Hoe werkt het

U kunt telefonisch of per email een vacature indienen. Hierbij voorziet 

u ons van uw eisen en wensen waaraan een geschikte kandidaat 

moet voldoen. Dit kan tevens door op onze website de “aanmelden 

vacature” pagina in te vullen. Wij nemen vervolgens contact met u op 

om alle vereisten te bespreken. Na uw goedkeuring publiceren wij de 

aangeleverde vacature op onze website. 

De door ons voorgestelde kandidaten worden actief begeleid, zodat 

het sollicitatieproces soepel verloopt en wij zorgen dat sollicitanten 

over de geschikte papieren en vergunningen beschikken om bij u aan 

de slag te kunnen.

•    Nieuw-Zeeland
•    Qatar
•    Singapore
•    Verenigde Arabische Emiraten
•    Verenigd Koninkrijk
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   Leveren van adequate medische expertise

   Voor ziekenhuizen, door artsen 

   Veilig, makkelijk en efficiënt



Waar

MMedical werkt samen met klinieken in verschillende wereld-

delen. Op dit moment bieden wij onder meer vacatures aan voor 

klinieken in:

•    Australie
•    Bahrain
•    Canada
•    Het Caribisch gebied
•    Ierland

Voor wie

Onze diensten zijn beschikbaar voor iedere kliniek of ziekenhuis dat 

op zoek is naar medische professionals. Onze primaire missie is uw 

ziekenhuis te voorzien van hoog opgeleide en gemotiveerde artsen. 

Wij zoeken naar artsen die voldoen aan de door u opgegeven 

vereisten. Wij accepteren zowel zoekopdrachten voor tijdelijke als 

permanente aanstellingen.

Wie zijn wij

MMedical is een jong kantoor gespecialiseerd in internationale 

medische werving en selectie. Wij introduceren medische 

professionals aan klinieken overal ter wereld. Het kantoor wordt 

geleid door vier aankomend artsen met goede kennis van de medische 

sector. Ons personeel is gedreven, betrokken en betrouwbaar.

Wij bieden gemotiveerd en hoog gekwalificeerd medisch personeel. 

Onze professionals zijn opgeleid volgens de laatste inzichten in 

‘‘Evidence Based Medicine’’ en de laatste richtlijnen.

Hoe werkt het

U kunt telefonisch of per email een vacature indienen. Hierbij voorziet 

u ons van uw eisen en wensen waaraan een geschikte kandidaat 

moet voldoen. Dit kan tevens door op onze website de “aanmelden 

vacature” pagina in te vullen. Wij nemen vervolgens contact met u op 

om alle vereisten te bespreken. Na uw goedkeuring publiceren wij de 

aangeleverde vacature op onze website. 

De door ons voorgestelde kandidaten worden actief begeleid, zodat 

het sollicitatieproces soepel verloopt en wij zorgen dat sollicitanten 

over de geschikte papieren en vergunningen beschikken om bij u aan 

de slag te kunnen.

•    Nieuw-Zeeland
•    Qatar
•    Singapore
•    Verenigde Arabische Emiraten
•    Verenigd Koninkrijk
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   Wij vragen een relatief lage vergoeding

   Voor artsen en klinieken door aankomend artsen

   Veilig, gemakkelijk en efficiënt

Soufian Meziyerh
Recruitment Consultant

Richard Massaad
Recruitment Consultant

Richard Massaad

Het bijdragen aan een goede 

personeelsbestand aan kli-

nieken overal ter wereld 

vind Richard een geweldige 

uitdaging.” 

r.massaad@mmedical.nl 

+31 6 36 36 35 88 

Soufian Meziyerh

“Via MMedical wil Soufian 
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Ons team

MMedical is opgericht door vier ambitieuze aankomend 

artsen. MMedical Employment Agency is een internationaal 

recruitmentkantoor voor medisch personeel. Wij zijn gespecialiseerd 

in het werven van artsen met interesse in het starten van een 

internationale medische carrière.

Internationale 
Medische Werving

F r o m  M e d i c a l  t o  M o r e

Contactpersonen

Voor het antwoorden op uw vragen of meer informatie kunt u 

contact opnemen met een van de onderstaande contactpersonen. 

Zij staan u graag te woord. 
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Ons team

Wij  zijn  gespecialiseerd  in  de  werving  en  selectie  van  artsen  

die geïnteresseerd  zijn  in  het  vervolgen  van  hun  loopbaan.  

Ons volledige team heeft een medische achtergrond. Hierdoor 

kunnen wij effectief met kandidaten en cliënten communiceren 

zodat de kans op een perfecte match het grootst is. 

Internationale 
Medische Werving

F r o m  M e d i c a l  t o  M o r e

Contactpersonen

Voor vragen over onze dienstverlening kunt u contact opnemen 

met één van onze teamleden:

Mark van Roosmalen 
Recruitment Consultant

Richard Massaad
Recruitment Consultant

Mark van Roosmalen

“De spil zijn tussen artsen en 

een internationaal netwerk van 

ziekenhuizen en klinieken geeft 

mij veel voldoening.”

m.vanroosmalen@mmedical.nl

+31 6 36 36 35 22

Richard Massaad

“Het bijdragen aan een goed 

personeelsbestand aan 

klinieken overal ter wereld vind 

ik een geweldige uitdaging.” 

r.massaad@mmedical.nl

+31 6 36 36 35 88




