
 

 

 
 

De jong gefuseerde vakgroep Pathologie van het Zuyderland Medisch Centrum is in verband met 

het vertrek van een collega per 1 november 2018 op zoek naar een  

 

 

Patholoog (1,0 fte) 
 

 

Zuyderland Medisch Centrum is een van de Samenwerkende Topklinische opleidings Ziekenhuizen (STZ). 

STZ ziekenhuizen onderscheiden zich door steeds de voorhoede positie te kiezen met patiënt gericht 

wetenschappelijk onderzoek, topklinische zorg en opleiding. Zij richten zich hierbij op de volgende 

kernthema's: innovatie, medisch leiderschap en transitie van de zorg. 

 

Binnen de vakgroep Pathologie ligt het accent op patiëntenzorg, kwaliteit, opleiding, ontwikkeling en 

onderzoek. Wij staan open voor innovatie. Er is een opleidingsbevoegdheid voor de B-opleiding Klinische 

Pathologie binnen het opleidingscluster Onderwijs en OpleidingsRegio Zuid-Oost Nederland (OORZON). 

 

 

Profiel 

In ons team van 7 Klinisch Pathologen komt plaats voor een communicatief vaardige collega met een pro-

actieve houding. Naast collegae met ervaring worden ook AIOS in het laatste jaar van de opleiding 

uitgenodigd om te reageren. Een opleidingsgerichte attitude wordt verwacht, naast organisatorische 

capaciteiten en affiniteit voor duaal management. 

Wij verwachten van onze nieuwe collega: 

- Een teamspeler 

- Iemand die zelfstandig kan werken en affiniteit heeft met moderne technieken (bv. digitale pathologie) 

- Iemand die het vak in volle breedte beheerst met belangstelling voor subspecialisatie op termijn 

- Iemand die een bijdrage levert aan onderhoud van het kwaliteitssysteem (ISO15189) 

- Een actieve deelname aan opleiding van arts-assistenten 

- Bereidheid tot participatie in wetenschappelijke activiteiten 

- Bereidheid tot het leveren van een bijdrage aan activiteiten van het MSB. 

 

Ons aanbod  

Toetreding tot de vakgroep Pathologie na een proefperiode van 12 maanden. Afspraken omtrent 

toetreding zullen met de vakgroep in samenspraak met MSB plaatsvinden. 
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Inlichtingen 

Informatie kan worden ingewonnen bij mevr. Drs. S. Cörvers, voorzitter vakgroep Pathologie, per 

email s.corvers@zuyderland.nl of per telefoon 088.4596013 of 06.16706983 of Drs. W. Vos, vice-

voorzitter vakgroep Pathologie, per email w.vos@zuyderland.nl of per telefoon 088.4597727. 

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een curriculum vitae, kunnen tot 30 juli 2018 gestuurd 

worden naar het bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland, Postbus 5500, 6130 MB 

Sittard of per mail via msb@zuyderland.nl 

 

 


