Patholoog 1 fte
Onze afdeling Pathologie van het Maastricht UMC+ is een zéér dynamisch academische afdeling,
innovatief en onderscheidend in diagnostiek en wetenschap. Wij vormen een hechte groep
medewerkers en er heerst een prettige werksfeer. Het laboratorium Pathologie is modern en
volledig up to date ingericht en biedt het hele spectrum van diagnostiek.
Functieomschrijving
Wij zijn opzoek naar een enthousiaste, communicatief vaardige en flexibele collega, die interesse
heeft voor het volledig spectrum van de pathologie. Het is mogelijk je verder te specialiseren
binnen een van de deelgebieden van de pathologie.

Het is een academisch uitdagende positie in een collegiaal team van medisch specialisten dat
kwalitatief en hoogwaardige klantvriendelijke patiëntenzorg verricht. Dit in combinatie met
vernieuwend onderwijs in geneeskunde en gezondheidswetenschappen en met cutting edge en
innovatief wetenschappelijk onderzoek.
Speerpunten in het onderzoek zijn oncologie, cardiovasculaire aandoeningen en
neuropathologische diagnostiek. De afdeling beschikt over een up to date technische
infrastructuur, met binnenkort ook digitale pathologie.
Wij bieden:
Een academisch uitdagende positie in een collegiaal team met gedreven specialisten die
kwalitatief en hoogwaardige klantvriendelijke patiëntenzorg verricht. Dit in combinatie met
vernieuwend onderwijs in geneeskunde,
gezondheidswetenschappen, cutting edge en
innovatief wetenschappelijk onderzoek.
Speerpunten in het onderzoek zijn oncologie en cardiovasculaire aandoeningen. De afdeling
beschikt over een up to date technische infrastructuur, waaronder binnenkort ook digitale
pathologie.
Functievereisten
• Geregistreerd als klinisch patholoog.
• Kunnen werken in teamverband.
• Uitstekende communicatieve vaardigheden.
• Een (bijna) afgeronde promotie strekt tot aanbeveling.
Voor deze functie geldt dat u voor aanvang van het dienstverband een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG) moet kunnen overhandigen.
Aanstelling
Het betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 1 jaar (met mogelijkheid tot verlenging) van
gemiddeld 40 uur per week conform art. 2.4.2 van de Cao umc, zijnde een tijdelijk contract
vooruitlopend op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als bedoeld in lid 3 van artikel 2.3
Cao umc.

Arbeidsvoorwaarden De Cao universitair medische centra (umc) is op deze functie van toepassing.
Wij bieden u:
• Eindejaarsuitkering van 8,3% van je bruto jaarsalaris
• Goede pensioenvoorziening
• Mogelijkheid om je collectief te verzekeren voor o.a. ziektekosten (umc) en
arbeidsongeschiktheid (Loyalis)
• Cao à la Carte, waaronder bijvoorbeeld een fietsregeling en sportabonnement
• Diverse incompany trainingen en mogelijkheid tot ontwikkeling via e-learning methodiek.
• Persoonlijk (ontwikkelings-)budget

Sollicitatiemogelijkheden Wij verzoeken u, vóór 15-01-2022, digitaal te solliciteren via onze website
www.werkenbijmumc.nl door gebruik te maken van de "solliciteren" knop.
Vragen
Voor meer informatie over de functie, de sollicitatieprocedure of overige vragen kunt u contact
opnemen met het officemanagement pathologie, tel: 043-387 46 11 / l.liegeois.bouvrie@mumc.nl
Meer algemene informatie over arbeidsvoorwaarden en werken bij het Maastricht UMC+ is te
vinden op www.werkenbijhetazm.nl

