
 
Solliciteren kan tot en met 5 maart 2021  

Bent u de ambitieuze patholoog met belangstelling voor gastro-
intestinale en hoofd-hals pathologie die onze vakgroep komt 
versterken? 

Wij zoeken een patholoog voor de locatie Arnhem. Als nieuwe collega participeert u actief in 
opleidings-/ onderwijs- en stafactiviteiten. Ons samenwerkingsverband Pathologie-DNA is 
voortdurend in ontwikkeling. Wij zoeken dan ook een collega die evenals wij, hier met 
enthousiasme aan deelneemt. Dit kan op verschillende gebieden; zowel organisatorisch alsook 
vakinhoudelijk. Naast uitstekende contactuele vaardigheden is een flexibele houding ten aanzien 
van de werkzaamheden, ook ten aanzien van de locaties, essentieel. Wetenschappelijke 
belangstelling, bij voorkeur blijkend uit een promotie, is wenselijk.  

Meer weten over Pathologie-DNA: Zie: www.pathologie-dna.nl. 

Werken op de afdeling Pathologie 

In ons laboratorium voor Pathologie ziet u een zeer gevarieerd en breed aanbod aan diagnostiek. 
Elke patholoog heeft meerdere subspecialisaties en aandachtsgebieden. 

Als pathologen zijn wij verenigd in het supra -regionale samenwerkingsverband Pathologie-DNA 
met de afdelingen Pathologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch (JBZ), St. Antonius 
Ziekenhuis in Nieuwegein (AZN) en Rijnstate in Arnhem (ZRA). De drie laboratoria zijn ISO-
geaccrediteerd. De diagnostiek is volledig digitaal, ook beschikken wij over uitgebreide moleculair 
diagnostische technieken. 

Binnen pathologie-DNA zijn we momenteel bezig met verregaande aandachtsgebiedsontwikkeling 
en subspecialisatie. De 28 pathologen participeren als aandeelhouder in de Pathologie-DNA B.V.. 
Daarnaast heeft de vennootschap twee pathologen in dienst (in totaal 30 pathologen). 

De afdeling Pathologie van Rijnstate is gevestigd op de locatie Arnhem en heeft een goed 
geoutilleerd en efficiënt ingericht regiolaboratorium. Diagnostiek wordt verricht voor de 
gezondheidsregio Arnhem en omgeving en ook voor de ziekenhuizen in Doetinchem en Ede. De 
afdeling Pathologie verzorgt in affiliatie met het UMC St. Radboud in Nijmegen de B-opleiding 
Pathologie. 

Rijnstate brengt de zorg graag zo dicht mogelijk bij de patiënten. Daarom is het belangrijk dat we 
nauw samenwerken met huisartsen en andere zorgverleners in de regio. 

http://www.pathologie-dna.nl/


Waar u goed in bent  U bent een RGS gecertificeerde Patholoog 

                                                                Ook wanneer u uw opleiding net heeft afgerond, nodigen   
                                                                                wij u uit om te reageren.  

• U bent ambitieus. 
• U bent enthousiast. 
• U heeft bij voorkeur wetenschappelijke belangstelling. 
• U voert uw onderzoek op efficiënte wijze uit, en maakt hierbij gebruik van moderne  

• U participeert actief in opleidings-, onderwijs-, en stafactiviteiten. 
• U bent een enthousiaste collega die denkt in kansen. 
• U beschikt over uitstekende contactuele vaardigheden. 
• U heeft een flexibele houding ten aanzien van de werkzaamheden. 

Interesse in deze baan? 

• Wij bieden op de eerste plaats een inspirerende en ondernemende werkomgeving waarbij 
veel ruimte is uw aandachtsgebieden en interesses verder te ontwikkelen. 

• De vakgroep maakt onderdeel uit van de Coöperatie Medisch Specialisten Rijnstate 
(CMSR), dit betekent dat u middels een praktijk BV lid wordt van de CMSR. 

• U wordt aandeelhouder in de Pathologie-DNA B.V. 
• Uitstekende bereikbaarheid van onze locaties. 
• Een geweldige woonomgeving met veel natuur en prachtige landschappen aan de rand van 

de Veluwe. 
• De stad Arnhem met haar vele, musea, theaters en stadsparken. 
• Centrale ligging van Arnhem, goede aansluitingen met A50, A12 en Duitsland, snelle IC-

verbindingen met Utrecht, Amsterdam, Nijmegen, Keulen, Berlijn, Frankfurt.  

 
Esther Schubert 

Recruiter 
06-1107 0177eschubert@rijnstate.nl 
Bent u de patholoog met ambitie? Dan heten we u bij Rijnstate van harte welkom. 

We ontvangen uw motivatiebrief en CV graag vóór 6 maart aanstaande. U kunt deze richten aan 
Rijnstate, ter attentie van de heer drs. J.E. Rütter, voorzitter van de Coöperatie Medisch 
Specialisten Rijnstate (CMSR). Solliciteren kan via de sollicitatie button op deze pagina. 

De sollicitatieprocedure bestaat uit een sollicitatiegesprek en een benoembaarheidsgesprek. 

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met mw. drs. R. Aliredjo, 
patholoog, tel. 088 005 7271. 

Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met Esther Schubert via bovenstaande 
telefoonnummers of mail naar eschubert@rijnstate.nl. 

Meer weten over Rijnstate? Zie: www.rijnstate.nl. 

Voor indiensttreding vragen we u om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten 
hiervan worden vergoed door Rijnstate. 
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