
 

  

 

In het kort 

vacaturenummer : C.17.AP.MP.11 

sluitingsdatum : uiterlijk 22 augustus 2017 

 

AIOS Pathologie m/v, Leiden 

 

De functie 

Heeft u affiniteit met klinisch-pathologische diagnostiek? Als AIOS Pathologie bent u de spil van de afdeling. 

Onder leiding van een patholoog specialiseert u zich in de klinisch-pathologische diagnostiek en besteedt u 

onder meer aandacht aan histologie, cytologie, obductiepathologie en moleculaire diagnostiek. Daarnaast wordt 

u aangemoedigd om binnen de onderzoekslijnen van de afdeling wetenschappelijke activiteiten te ontplooien of 

voort te zetten.  

 

Het profiel 

U bent een gemotiveerde collega die: 

• onlangs een arts-opleiding heeft afgerond; 

• beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden; 

• bij voorkeur onderzoekservaring heeft.  

 

Het aanbod 

U werkt in een dienstverband van 46 uur per week en krijgt een aanstelling voor de duur van de opleiding. Het 

salaris bedraagt maximaal € 4.576,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (schaal 11A, CAO UMC). 

 

Werken bij het LUMC 

Het LUMC is een centrum van medische vernieuwing, dat de patiëntenzorg wil verbeteren door internationaal 

vooraanstaand onderzoek. We werken daarbij patiëntveilig en gastvrij. Om dit te realiseren zijn artsen, 

gespecialiseerde zorgverleners, ondersteunend personeel en wetenschappelijke onderzoekers nodig. Het LUMC 

heeft een van de grootste Pathologie-afdelingen van Nederland. Op deze afdeling wordt klinische diagnostiek 

gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast worden de onderzoeksresultaten vertaald naar 

toepassingen in de patiëntenzorg. De afdeling kent onder meer specialisatie in de oncologie, immunopathologie 

en moleculaire pathologie. 

 

Meer informatie 

De uitgebreide vacaturetekst kunt u vinden op www.lumc.nl/vacatures. U kunt ook contact opnemen met de heer 

prof. dr. V.T.H.B.M. Smit, afdelingshoofd en opleider afdeling Pathologie, telefoon 071 526 66 28. Daarnaast kunt 

u ook contact opnemen met mevrouw dr. I.M. Bajema, plaatsvervangend opleider Pathologie, telefoon 071 526 

66 21. 

 

Solliciteren 

Wilt u solliciteren, vul dan uiterlijk 22 augustus 2017 ons sollicitatieformulier in.  

U kunt ook direct solliciteren via www.lumc.nl/vacatures. 

 

http://www.lumc.nl/vacatures
http://bit.ly/2sP5ss4
http://www.lumc.nl/vacatures

