
  

In het kort 

vacaturenummer : C.18.MP.DZ.37 

sluitingsdatum : tot en met 13 januari 2019 

 

Arts In Opleiding Tot Specialist Pathologie, Leiden  

 

De functie 

Heb je de opleiding tot arts afgerond en ben je op zoek naar een opleiding tot specialist in de klinisch-

pathologische diagnostiek in één van de grootste Pathologie-afdelingen van Nederland? Dan is deze vacature 

misschien wel de juiste voor jou! 

 

Als arts in opleiding tot specialist (AIOS) ben je de spil in de klinisch-pathologische diagnostiek. Onder leiding 

van een patholoog specialiseer je je in dit vakgebied en besteed je onder meer aandacht aan histologie, 

cytologie, en moleculaire diagnostiek van de verschillende deelgebieden binnen ons vakgebied. Daarnaast word 

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

voort te zetten.   

 

Het profiel 

Je bent een gemotiveerde collega die: 

• onlangs een arts-opleiding heeft afgerond; 

• bij voorkeur ook relevante onderzoekservaring heeft opgedaan; 

• beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden. 

 

Het aanbod 

Je werkt in een dienstverband van 46 uur per week. Ben je een nieuwe medewerker, dan krijg je in eerste 

instantie een aanstelling voor één jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Het salaris is afhankelijk van je 

opleiding en ervaring, en bedraagt maximaal € 4.759,- CAO UMC per 1-1-2019).  

 

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 één 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 kun je vinden op www.werkenbijhetlumc.nl. Daarnaast kun je contact opnemen met 

de heer prof. Vincent Smit, afdelingshoofd/opleider Pathologie, telefoon 071 526 66 28, e-mail 

v.t.h.b.m.smit@lumc.nl. Je kunt ook contact opnemen met dr. Ingeborg Bajema, plaatsvervangend opleider 

Pathologie, telefoon 071 526 66 21, e-mail i.m.bajema@lumc.nl.  
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Solliciteren 

Wil je solliciteren, vul dan uiterlijk 13 januari 2019 ons sollicitatieformulier in. Je kunt ook direct solliciteren via 

www.werkenbijhetlumc.nl 

 

 

http://bit.ly/2VaoRCX
www.werkenbijhetlumc.nl

