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Voor Medici: 
Indien u interesse heeft in bovenstaande positie neem dan contact op met: 
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Patholoog – Middlesbrough – Engeland 

 

Voor een academisch ziekenhuis in het noorden van Engeland zijn wij op zoek naar een drietal 

pathologen om het huidige team te versterken. Het betreft in principe een fulltime dienstverband 

maar werken in deeltijd is bespreekbaar. Ook de precieze invulling van uw rol is bespreekbaar. 

 

Het betreft een groot ziekenhuis met ruim 1000 bedden en heeft een verzorgingsgebied van 

ongeveer 1,1 miljoen mensen. Het ziekenhuis biedt zowel tweede- als derdelijnszorg en is 

onderdeel van het Regionale Netwerk voor Oncologische zorg. Het huidige team bestaat uit 11 

pathologen (waaronder 1 Nederlandse) binnen verschillende sub specialismen. Per jaar worden 

zo’n 40.000 preparaten beoordeeld. De afdeling pathologie beschikt over een modern laboratorium 

met beschikking over alle benodigde apparatuur (op verzoek is een overzicht beschikbaar). De 

exacte inhoud van uw rol is bespreekbaar met de werkgever. Naast uw klinische werk bestaat de 

mogelijkheid om een eigen onderzoekslijn op te zetten.  

 

De werkgever biedt aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden waaronder de mogelijkheid tot het werken 

in deeltijd, het in samenspraak opstellen van de exacte invulling van uw takenpakket, ruime 

mogelijkheden tot het opzetten van of betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek en ruime 

vergoeding voor bij- en nascholingsprogramma’s.  

 

 

Voor Medici 

MMedical assisteert Medisch Specialisten bij het vinden van een baan in het buitenland. Op het 

moment dat wij een positie voor u hebben verzekerd, zullen wij u assisteren bij de medische 

registratie en visum aanvraag. Daarnaast zullen wij u (en uw familie) ondersteunen tijdens uw 

verhuizing. 

 

Om uw sollicitatie goede slagingskans te geven is het belangrijk dat u naast uw cv alle diploma’s en 

referenties meelevert. Wij zullen hier hoogst discreet mee omgaan en zullen in eerste instantie enkel 

anonieme gegevens met eventuele toekomstige werkgevers delen. 
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