
Hoofdarts (m/w/x) voor 
Pathologie  
Evt. locatie: Katharinenhospital
Kliniek / Centrum: Instituut voor Pathologie  
Centrum voor Diagnostiek
In te vullen vanaf/tot: per onmiddellijk

Klinikum Stuttgart is een ziekenhuis met maximale zorg 
en een academisch ziekenhuis van de universiteit 
 Tübingen met ongeveer 2.200 bedden en 50 klinieken 
en instituten. 

In veel specialismen is Klinikum Stuttgart een van de 
grootste zorgaanbieders in Duitsland, en dienovereen-
komstig is de inbreng op universitair niveau divers. Wij 
verwerken ongeveer 35.000 weefselmonsters per jaar uit 
bijna alle gebieden van de diagnostische pathologie, 
inclusief de neuropathologie, en verrichten ongeveer 
70 secties per jaar. 

De afdeling moleculaire pathologie wordt uitgebreid en 
op een universitair niveau gebracht met pan-cancer 
 comprehensive genomic profiling en routinematige 
 methyloomanalyses. Bovendien is er een grote forensische 
afdeling die in heel Duitsland vaderschapsbepalingen 
 uitvoert.

Uw taken/Beschrijving:
• Conceptuele ondersteuning van de medisch directeur 

bij het opzetten van een centrum voor 
gepersonaliseerde geneeskunde met behulp van een 
omvangrijke subsidie door de Eva Mayr-Stihl-stichting

• Deelname aan het opzetten van de modernste 
apparatuurnormen op universitair topniveau

• U verwerkt het histologisch onderzoeksmateriaal, 
beoordeelt snelle weefseldiagnoses en beantwoordt 
vragen over moleculaire pathologie 

• Bovendien bent u in staat om als prosector zelfstandig 
de sectie te leiden en mee te werken aan de 
professionele opleiding van de coassistenten

Uw profiel:

• U bent erkend als specialis op het gebied van 
pathologie

• Een sterke motivatie om met uw expertise bij te dragen 
aan de ontwikkeling van het instituut

• Idealiter kunt u putten uit brede ervaring in 
histologische en cytologische diagnostiek

• Kennis op de gebieden van hematopathologie/
oncologie, pediatrische pathologie, neuropathologie, 
pathologie van weke delen of digitale pathologie is 
wenselijk

• Ervaring op het gebied van snelle weefselsnedes

Wat wij bieden:

• Voor deze functie ontvangt u een vergoeding boven 
het salaris volgens tarief en alle bijkomende voordelen 
van de TV-Ärzte VKA.

• U krijgt de mogelijkheid mee te werken aan het 
opzetten van een centrum voor gepersonaliseerde 
geneeskunde. 

• Universitaire, zeer veelzijdige pathologie binnen een 
niet-universitair kader

Ernstig gehandicapten zullen bij gebleken geschiktheid 
voorrang krijgen.

Geïnteresseerd? Stuur uw sollicitatie bij voorkeur naar 
ons online sollicitatieportaal of, onder vermelding van 
nummer 1-21-074 tot 31.08.2021 naar

Klinikum Stuttgart
SC-PA-1, mevrouw Buxbaum
Postbus 10 26 44
70022 Stuttgart

Contactpersoon voor telefonische vragen:
Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met 
PD Dr. med. Matthias Dettmer op +49(0)711/278-34900.

E-mailadres voor online sollicitatie:
l.buxbaum@klinikum-stuttgart.de

Stuur ons, in het geval van een sollicitatie op papier, alleen 
kopieën zonder plastic hoezen of iets dergelijks, aangezien 
er geen retourzending zal plaatsvinden. Na afsluiting van 
de selectieprocedure worden alle documenten vernietigd.


