
 

Erasmus MC, afdeling Pathologie heeft een vacature voor een 

 

Fellow Pathologie 

40 uur per week 

Functie inhoud 

De afdeling Pathologie van het Erasmus MC is op zoek naar een Fellow Pathologie, die zich wil 

verdiepen in een van de volgende aandachtsgebieden: Transplantatiepathologie, Hoofd-Hals-, Uro- of 

Gynaecopathologie. 

U wordt in 2 jaar begeleid in subspecialisatie betreffende het aandachtsgebied. U participeert in de 

diagnostiek van het aandachtsgebied inclusief supervisie van AIOS en het gerelateerde onderwijs. U 

neemt deel aan onderzoeksprojecten (ook begin van een promotie-traject is mogelijk). 

 

U draait met bereikbaarheidsdiensten mee en maakt deel uit van de opleidingsgroep. 

 

Werkomgeving 

Een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. Daarvoor staat het Erasmus 

MC. Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen. In onderzoek, onderwijs en zorg. Bij ons 

werken denkers die doen. Gedreven aanpakkers die met veel verstand van zaken werken aan het 

verbeteren en vernieuwen van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen. 

De afdeling Pathologie van het Erasmus MC (met circa 150 medewerkers), beschikt over een 

diagnostisch laboratorium, waar meer dan 40.000 eenheden per jaar (histologie, cytologie, obductie, 

immuno, moleculaire pathologie) worden verwerkt en meer dan 5.000 revisies/consulten. De afdeling 

participeert in veel multidisciplinaire overleggen. Alle vormen van transplantatie worden in het Erasmus 

MC verricht. Er wordt onderzoek verricht op een zeer breed terrein en er wordt onderwijs gegeven in de 

curricula Geneeskunde, Klinische Technologie en Nanobiologie (in samenwerking met TU Delft), als ook 

in master- en graduate schools. 

Profiel 

U bent geregistreerd als medisch specialist patholoog of u bent in het laatste kwartaal van uw opleiding.   

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de 

aanstelling. 



Wat bieden wij 

Wij bieden een tijdelijk dienstverband gedurende 2 jaar of langer bij een parttime aanstelling welke ook 

bespreekbaar is. Het bruto maandsalaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 

6.794,- (MS schaal) bij een volledige werkweek. Daarnaast bieden wij onder andere een 

eindejaarsuitkering van 8,3%, een individueel reiskostenbudget, studiemogelijkheden en persoonlijk 

budget voor ontwikkeling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra 

(UMC). 

 

Inlichtingen en solliciteren 

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met prof.dr. F.J. van Kemenade, 

afdelingshoofd, telefoon: (010) 704 2206 of prof.dr. J.M. Kros, plaatsvervangend. afdelingshoofd, 

telefoon: (010) 704 3901.  

U kunt solliciteren tot 20 december 2017 door gebruik te maken van de sollicitatiebutton. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst. 

https://www.werkenbijerasmusmc.nl/werkgever/over-erasmus-mc/wat-bieden-wij-je
https://www.connexys.nl/erasmusmcpublic/run/register$.startup?z_f_taal=1&z_kan_advertentie_id=7532

