
VACATURE 

 

 
Locatie VUmc 

 

Klinisch patholoog (fellow) (40 uur) 
 

VUmc zoekt twee enthousiaste en ambitieuze beginnend pathologen die zich in een academische omgeving 

willen ontwikkelen in specifieke deelspecialismen. 

 

De functie 

 Wij zijn op zoek naar enthousiaste en ambitieuze beginnende pathologen die zich in een academische omgeving 

willen ontwikkelen in specifieke deelspecialismen binnen de pathologie door het verrichten van diagnostiek in al 

zijn aspecten en daarnaast het doen van research en/of het geven van onderwijs. 

 

Wij zijn een academische afdeling pathologie met expert-pathologen op meerdere subspecialistische onderdelen 

van de pathologie. Wij zoeken collegae die zich willen verdiepen in de aandachtsgebieden gastro-intestinale 

pathologie, long-, hoofd-hals, orale pathologie en/of cytologie.  

De gastro-enterologisch (GE) pathologen hebben nauwe samenwerkingen met de afdelingen MDL, gastro-

intestinale chirurgie en medische oncologie. GE oncologisch onderzoek is een speerpunt van de afdeling 

pathologie en het Cancer Center Amsterdam. Tevens is er samenwerking met de afdeling MDL op het gebied 

van inflammatoire aandoeningen van de tractus digestivus.  

VUmc heeft unieke afdelingen Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, KNO en Longziekten, die 

gespecialiseerd zijn in oncologie.  

Naast diagnostiek, maken onderwijs en research een integraal onderdeel uit van academische pathologie. Voor 

de nieuwe collegae bestaat de gelegenheid tot verdieping binnen een lopend research project in samenwerking 

met de patholoog en/of (moleculair) bioloog die het betreffende onderzoek leidt. De afdeling verzorgt opleiding 

en onderwijs voor pathologen in opleiding, studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen op bachelor- 

en masterniveau, waaraan alle pathologen een bijdrage leveren. 

 

Wij vragen 

U bent een geregistreerd klinisch patholoog of assistent in de laatste fase van de opleiding in de klinische 

pathologie en hebt interesse in GE pathologie, hoofd/hals pathologie, orale pathologie en/of cytologie. Daarnaast 

heeft u affiniteit met research en/of het geven van onderwijs. U heeft goede contactuele eigenschappen en u kunt 

goed samenwerken in een team. 

 

De afdeling 

De afdeling Pathologie is een dynamische afdeling met 16 pathologen, 10 arts-assistenten in opleiding en zo’n 

150 medewerkers in diverse functies. De afdeling verzorgt de patiëntenzorg van VUmc en daarnaast van 

meerdere andere ziekenhuizen en huisartsen in de regio. De afdeling heeft een landelijke diagnostische referentie 

functie voor verscheidene deelspecialismen en verricht nationaal en internationaal toponderzoek. Tevens heeft de 

afdeling een belangrijke onderwijstaak en vervult een voortrekkersrol in diverse curricula zoals de opleiding 

geneeskunde, de bachelor biomedische wetenschappen, de master oncology en master cardiovascular diseases. 

In de periode waarvoor wij nu werven zal onze afdeling samengaan met de afdeling Pathologie van het AMC. 

 

Wij bieden 

Salarisschaal  MS: 6158 tot 7371 euro bruto bij een fulltime dienstverband (afhankelijk van opleiding en 

ervaring).  

- Naast een goed basissalaris bieden we onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag. Wil jij 

weten wat je gaat verdienen?  Bereken dan hier jouw netto salaris (onder voorbehoud). 

- Gratis en onbeperkt toegang tot het trainingsaanbod van onze online leeromgeving GoodHabitz. 

- Je pensioen wordt opgebouwd bij het ABP. Amsterdam UMC draagt 70% van deze premie bij. 

- Wij vergoeden 75% van je OV reiskosten en bieden daarnaast een fietsregeling.  

- Bij gebleken gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. 

 

Voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden kijk op onze website. 

 

https://www.raet.nl/bruto-netto-salaris-berekenen
https://www.werkenbijvumc.nl/kostenvergoeding-reizen-woon-werkverkeer/
https://www.werkenbijvumc.nl/watwijbieden/


VACATURE 

Een referentiecheck kan onderdeel zijn van de selectieprocedure. Daarnaast is het aanvragen van een VOG 

(Verklaring Omtrent Gedrag) voor iedere nieuwe medewerker verplicht. De aanvraag voor een VOG wordt 

opgestart vanuit VUmc zodra de nieuwe medewerker is aangesteld.  

 

Voor medewerkers die in de directe patiëntzorg gaan werken, kan een uitgebreide screening onderdeel zijn van 

de procedure. Klik hier voor meer informatie en of deze op jou van toepassing is. 

Ben je werkzaam in een zorggerelateerde functie, dan is een aanstellingskeuring ook onderdeel van jouw 

selectieprocedure.  

 

Interesse 

Voor inhoudelijke informatie kunt u terecht bij Prof. dr. M.J. van de Vijver, via telefoonnummer: 020-4444852. 

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kunt u terecht bij Anne Drost, corporate recruiter, via 

telefoonnummer: 06-25261481  . 

 

U kunt tot en met 18 november solliciteren via de volgende link: 

https://www.werkenbijvumc.nl/vacatures/fellow-klinisch-patholoog/ 

 

 

 

https://www.werkenbijvumc.nl/medewerkerscreening/
https://www.werkenbijvumc.nl/vacatures/fellow-klinisch-patholoog/

