
 

 
 

vacaturenummer : D.21.MV.MR.32 

afdelingsnaam:  Pathologie 

dienstverband:   36 uur per week   

LUMC, Leiden 

 
In het Leids Universitair Medisch Centrum werken we continu aan het verbeteren van de patiëntenzorg. Wij investeren in 
baanbrekend, internationaal onderzoek en werken met de nieuwste apparatuur. Samen met onze artsen, gespecialiseerde 
zorgverleners, docenten, wetenschappelijke onderzoekers en ons ondersteunend personeel streven wij naar de hoogste kwaliteit 
op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en internationaal onderzoek. En hier hebben wij jou bij nodig! 

Fellow Pathologie 
De functie 

De afdeling Pathologie is op zoek naar patholoog die zich direct na de opleiding gedurende een jaar nog verder wil doorontwikkelen 
en ervaring wil opdoen in een aantal nader te bepalen deelgebieden. 
  

Als patholoog in deze rol ontwikkel je je door en doe je ervaring op binnen deelgebieden zoals bot- en wekedelenpathologie, 
gynaecopathologie, endocriene tumoren, met name (bij)schildklier en bijnieren, GE-pathologie, dermatopathologie, longpathologie, 
KNO-pathologie of uropathologie. Je draait, afhankelijk van de gekozen deelgebieden, deels zelfstandig mee in de dagelijkse 
diagnostiek. 
 

Werken bij het LUMC 

Op de afdeling Pathologie wordt klinische diagnostiek gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast worden de 
onderzoeksresultaten vertaald naar toepassingen in de patiëntenzorg. De afdeling heeft specialisaties in de oncologie en 
moleculaire pathologie. 
 
Het profiel 

Wij zijn op zoek naar (junior) patholoog die na de opleiding zich wil door ontwikkelen in een of meerdere aandachtsgebieden binnen 
de pathologie. Verder heb je interesse in het werken in een academische medische omgeving. Ook ben je communicatief vaardig 
en kun je zowel zelfstandig als in een team werken. Herken jij jezelf in dit profiel en lijkt een interessante ervaringsplek je wat? Dan 
hopen we van harte dat je solliciteert! 
 
Ons aanbod 

Je werkt in een dienstverband van 36 uur per week. In eerste instantie krijg je een arbeidsovereenkomst voor minimaal een jaar. Je 
salaris is conform cao UMC (schaal MS). 
 

Meer informatie 

De uitgebreide vacaturetekst kun je vinden op www.werkenbijhetlumc.nl Daarnaast kun je contact opnemen met prof. dr. Vincent 
Smit, afdelingshoofd en opleider Pathologie, Telefoon: 071 526 66 28, Mail: v.t.h.b.m.smit@lumc.nl 
 
 

 

V A C A T U R E 
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