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Randa Sawires

“Randa wil zowel jonge klaren 

als gevestigde artsen een mooi 

buitenlands avontuur bieden in 

een van onze landen.“

r.sawires@mmedical.nl 

+31 6 36 36 35 66 

Mark van Roosmalen

“Mark trekt zich de toename in 

werkloosheid onder medisch 

specialisten persoonlijk aan en 

wil deze medisch specialisten 

weer aan een baan helpen.”

m.vanroosmalen@mmedical.nl

+31 6 36 36 35 22 
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Ons team

MMedical is opgericht door vier aankomend artsen met verregaande 

ambities om problematiek binnen de zorg op te lossen. MMedical: 

Employment Agency is het eerste medisch internationale uitzend- 

bureau van Nederland. Wij zijn gespecialiseerd in de werving van 

artsen die geïnteresseerd zijn in een baan in het buitenland.

Internationale  
Medische Vacatures

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

Contactpersonen

Neem gerust contact op met een van de contactpersonen van 

MMedical. Wij staan u graag te woord en hopen een antwoord te 

kunnen geven op al uw vragen. 



Voor wie
Artsen die op zoek zijn naar een nieuwe professionele uitdaging

nodigen wij uit om contact met ons op te nemen. MMedical

ondersteunt u bij het vinden van een passende baan in binnen- of

buitenland. Wij bieden zowel tijdelijke al permanente vacatures

aan. Op onze website vindt u een selectie van het actuele aanbod.

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
• Australië
• Duitsland
• Oostenrijk
• Frankrijk
• Golfstaten

• Nieuw-Zeeland
• Noorwegen
• Verenigd Koninkrijk
• Zweden
• Zwitserland

Waar

Ons netwerk omvat zowel zorginstellingen in Europese als niet-

Europese landen. In welk land voor u vacatures beschikbaar zijn,

verschilt per specialisme. Over het algemeen zijn er zowel posities

beschikbaar in stedelijke als landelijke gebieden. Op dit moment

bieden wij vacatures aan uit onder andere:



Waar

MMedical is in verschillende regio’s en landen in de wereld werk-

zaam. Wij streven ernaar om in steeds meer landen actief te zijn. Op 

dit moment hebben wij veel connecties met de volgende landen: 

•    Australie
•    Bahrain
•    Canada
•    Caribisch gebied 
•    Ierland
•    Kuwait

Voor wie

Iedere arts die opzoek is naar een nieuwe baan willen wij uitnodigen 

om contact met ons op te nemen. Wij bieden vacatures aan voor net 

afgestudeerden, jonge klaren en gevestigd medisch specialisten. 

Wij bieden zowel tijdelijke als permanente vacatures aan met een 

focus op vacatures van buitenlandse ziekenhuizen. 

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
De eerste stap in het traject is een kennismakingsgesprek waarin wij 

uw wensen en verwachtingen in kaart brengen. Daarnaast krijgt u 

nadere uitleg over het te verwachten traject en eventuele vereisten 

voor registratie in het land van uw voorkeur. Aan de hand van het 

intakegesprek inventariseren wij of er reeds passende vacatures 

beschikbaar zijn. Wanneer dit niet het geval is, zullen wij hiernaar op 

zoek gaan. 

Voordat een introductie plaatsvindt werken wij samen met u aan 

een goed internationaal CV. Wanneer een passende positie is 

gevonden volgt de introductie bij de zorginstelling. Indien succesvol, 

organiseren wij een sollicitatiegesprek. Vervolgens helpen wij u met 

de onderhandeling over arbeidsvoorwaarden, het verkrijgen van een 

visum      en      met      de      accreditatie      van      uw      artsen-   en 

specialistenregistratie.

•    Nieuw-Zeeland 
•    Qatar
•    Singapore 
•    Saoedi-Arabië 
•    Verenigde Arabische Emiraten
•    Verenigd Koninkrijk
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Waar

MMedical is in verschillende regio’s en landen in de wereld werk-

zaam. Wij streven ernaar om in steeds meer landen actief te zijn. Op 

dit moment hebben wij veel connecties met de volgende landen: 

•    Australie
•    Bahrain
•    Canada
•    Caribisch gebied 
•    Ierland
•    Kuwait

Voor wie

Iedere arts die opzoek is naar een nieuwe baan willen wij uitnodigen 

om contact met ons op te nemen. Wij bieden vacatures aan voor net 

afgestudeerden, jonge klaren en gevestigd medisch specialisten. 

Wij bieden zowel tijdelijke als permanente vacatures aan met een 

focus op vacatures van buitenlandse ziekenhuizen. 

Wie zijn wij

MMedical wordt geleid door vier jonge artsen. Ons doel is om u een 

zo goed mogelijk inzicht te geven in de voor u beschikbare 

vacatures. Ondernemend, betrokken, gedreven en betrouwbaar zijn 

de woorden die ons beschrijven. 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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•    Verenigde Arabische Emiraten
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Mark van Roosmalen

“Mark trekt zich de toename in 

werkloosheid onder medisch 
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wil deze medisch specialisten 
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Ons team

MMedical is opgericht door vier aankomend artsen met verregaande 

ambities om problematiek binnen de zorg op te lossen. MMedical: 

Employment Agency is het eerste medisch internationale uitzend- 

bureau van Nederland. Wij zijn gespecialiseerd in de werving van 

artsen die geïnteresseerd zijn in een baan in het buitenland.

Internationale 
Medische Vacatures

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

Contactpersonen

Neem gerust contact op met een van de contactpersonen van 

MMedical. Wij staan u graag te woord en hopen een antwoord te 

kunnen geven op al uw vragen. 
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Ons team

Wij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van artsen op zoek naar 

een nieuwe baan. Ons volledige team is medisch geschoold. 

Hierdoor kunnen wij effectief met kandidaten en cliënten 

communiceren zodat de kans optimaal is om een perfecte match 

te vinden.

Internationale 
Medische Vacatures

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

Contactpersonen

Neem gerust contact op met één van de teamleden van MMedical. 

Wij staan u graag te woord. 

Soufian Meziyerh 
Recruitment Consultant

Randa Sawires 
Recruitment Consultant

Soufian Meziyerh

“Via MMedical wil Soufian alle 

collegae die interesse hebben 

in het buitenland middels 

persoonlijke begeleiding 

ondersteunen bij het vinden 

van een baan. 

s.meziyerh@mmedical.nl
+31 6 36 36 35 11

Randa Sawires

"Met mijn inspanningen wil ik 

zoveel mogelijk artsen een 

mooi buitenlands avontuur 

bieden.“ 

r.sawires@mmedical.nl
+31 6 36 36 35 66




