
Martini Ziekenhuis zoekt … 
 
Patholoog (0,8 – 1 FTE) 
 
De vakgroep 
De vakgroep Pathologie zoekt een enthousiaste patholoog met een flexibele, 
dienstverlenende instelling. De vakgroep bestaat uit 11 pathologen en de afdeling telt 
ongeveer 60 medewerkers. We werken nauw samen binnen het Pathologie Netwerk Noord-
Nederland (PNNN) met de afdelingen Pathologie van het UMCG (onder meer in de 
moleculaire diagnostiek), ISALA, TREANT Zorggroep en Pathologie Friesland. We 
beschikken over een B-opleidingsbevoegdheid. 
 
Wij doen, behalve voor het Martini Ziekenhuis Groningen, ook diagnostiek voor het 
Wilhelmina Ziekenhuis Assen, de Ommelander Ziekenhuis Groep, het Refaja Ziekenhuis 
Stadskanaal (onderdeel TREANT Zorggroep) en de huisartsen in deze regio. Vanaf 
november 2015 zijn we gehuisvest in een geheel nieuw laboratorium.  
 
De functie 
De nieuwe collega beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden, met 
affiniteit voor uropathologie, gynaecopathologie, gastro-enterologie en obductiepathologie. 
U bent bereid om actief te participeren in de opleiding van AIOS, wetenschappelijk 
onderzoek en de ziekenhuisorganisatie. 
Affiniteit met moleculaire diagnostiek, managementtaken alsmede gepromoveerd zijn 
strekken tot de aanbeveling maar zijn geen vereiste. Ook AIOS in de laatste fase van hun 
opleiding worden van harte uitgenodigd om te solliciteren. 
 
Inlichtingen 
U kunt ook telefonisch contact opnemen met de heer dr. E. Geuken, patholoog/medisch 
coördinator, tel (050) 524 6750/5548. Kijk voor meer informatie over ons ziekenhuis op 
www.martiniziekenhuis.nl. 
 
Belangstelling? 
Uw schriftelijke sollicitatie en curriculum vitae kunt u sturen naar het bestuur van het 
Samenwerkingsverband Medisch Specialisten Martini Ziekenhuis, ter attentie van mw. A.H. 
de Vries-Jansen, Bureau Medische Staf, postbus 30033, 9700 RM Groningen. Mailen kan 
ook: ToetredingVMS@MZH.nl. 
 
Uw reactie zien we graag voor 3 september a.s. tegemoet. 
 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de derde week van september.  
 
Samen voor de beste zorg! 

De beste zorg vraagt om de beste professionals. Wij investeren volop in de opleiding 
en ontwikkeling van onze medewerkers. Daarvoor zijn we ook dit jaar weer erkend 
als Topwerkgever en Leerbedrijf. Als topklinisch opleidingsziekenhuis onderscheiden 
we ons met een breed aanbod excellente medisch-specialistische zorg en een aantal 
expertisegebieden. Samen met de Santeon ziekenhuizen werken we aan kwaliteit en 
innovatie.  
In het Martini Ziekenhuis werken 220 medisch specialisten, 3000 medewerkers en 
250 vrijwilligers. Samen bieden wij de beste zorg aan 380.000 poliklinische patiënten 
en 27.000 klinische patiënten per jaar. 
 
Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 

http://www.martiniziekenhuis.nl/
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