
 

 

Klinisch Patholoog (fellow)  

 

De functie 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze beginnende patholoog die zich in een 

academische omgeving wil 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 de meeste 

subspecialistische onderdelen van de pathologie. Wij zoeken een collega die zich wil 

verdiepen in de aandachtsgebieden gynaecopathologie, mammapathologie en cytologie. 

Verdieping in andere aandachtsgebieden in aanvulling hierop behoort tot de mogelijkheden. 

De afdeling gynaecologie van het AMC vormt samen met VUmc en NKI/AvL het Centrum 

voor Gynaecologische Oncologie Amsterdam; de mamma diagnostiek en behandeling 

vinden plaats in nauwe samenwerking met het Flevoziekenhuis in Almere. 

In aanvulling op diagnostiek maken onderwijs en research een integraal onderdeel uit van 

academische pathologie. Voor de nieuwe collega 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. 

  

De afdeling 

De afdeling Pathologie is een dynamische afdeling met 18 pathologen, 15 arts-assistenten in 

opleiding en zo’n 150 medewerkers in diverse functies. De afdeling verzorgt de 

patiëntenzorg van het AMC. 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 opleidingen geneeskunde en biomedische wetenschappen. 

In de komende 5 jaar zal onze afdeling samengaan met de afdeling pathologie van het 

VUmc; de afdelingen pathologie van AMC en VUmc hebben een gemeenschappelijk 

afdelingshoofd en er zijn gezamenlijke initiatieven voor samenwerking, onder andere op het 

gebied van moleculaire diagnostiek, opleiding, elektronen microscopie, en digitalisering van 

de pathologie. 

 



 

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 gynaecopathologie, mammapathologie en 

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. 

Ons aanbod 

Wij bieden ruime gelegenheid tot ontplooiing, verdieping en verbreding, extra scholing, een 
plek om te groeien! Werken in het AMC betekent werken in een inspirerende en 
professionele omgeving waar ontwikkeling, in alle opzichten, wordt gestimuleerd. 

• Het salaris bedraagt maximaal € 6.757,- bruto per maand op basis van 36 uur (schaal 
MS CAO UMC)  

• Het salaris is exclusief eventuele toeslagen voor onregelmatige diensten, vakantiegeld 
(8%) en een eindejaarsuitkering (8,3%). 

• Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de maximale duur van 24 maanden. 

• Naast uitstekende bereikbaarheid met het OV, heeft het AMC ook voldoende 
parkeerplaatsen voor medewerkers. 

• Pensioen wordt opgebouwd bij het ABP. Het AMC draagt een groot deel van de premie 
bij (70%).  

• Wij hebben een zeer actieve personeelsvereniging en organiseren verschillende 
(sportieve) activiteiten en evenementen door het jaar heen. 

Kijk voor een overzicht van al onze andere arbeidsvoorwaarden op 
www.werkenbijamc.nl/arbeidsvoorwaarden.  

  

Solliciteren 

Direct solliciteren op deze functie? Gebruik dan de knop ‘solliciteren’ op deze pagina.  

Wij nodigen geïnteresseerden van harte uit eens rond te komen kijken en sfeer te proeven 

op onze afdeling. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Prof. Dr. M.J. 

van de Vijver (Hoofd afdeling Pathologie) via m.j.vandevijer@amc.uva.nl / 020-566 66 46. 

Het opvragen van een verklaring van goed gedrag is onderdeel van deze selectieprocedure. 

Wij zien uit naar onze kennismaking! 

mailto:m.j.vandevijer@amc.uva.nl

