
 

Arts-assistent niet in opleiding – afd. pathologie  

Pathologie is een van het meest centrale en interactieve specialisme van de geneeskunde dat  

naast de kennis van de geneeskunde ook de kennis van de biomedische wetenschappen vergt. 
In de patiëntenzorg is de pathologie leidend voor de diagnostiek en de therapie. Binnen de 
afdeling Pathologie van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) bestaat een 
vacature voor een enthousiaste Assistent geneeskunde niet in opleiding (ANIOS) 1 Fte. 

In het laboratorium voor Pathologie worden alle onderdelen van het specialisme Pathologie in 
de volle omvang uitgeoefend binnen een groep van 13 specialisten. Er worden momenteel 12 
AIOS opgeleid tot specialist. In het kader van de opleiding is er een nauwe samenwerking met 
de afdelingen Pathologie van het Zuyderland MC, locatie Sittard-Geleen en VieCuri, Venlo. 

Het laboratorium Pathologie levert een kwalitatief hoogwaardige bijdrage aan de opleiding 
geneeskunde en gezondheidswetenschappen en aan wetenschappelijk onderzoek met als 
speerpunten cardiovasculaire en oncologische aandoeningen. 

Functieomschrijving 
Geboden wordt een fulltime dienstverband als ANIOS op de afdeling Klinische Pathologie. U 
zult deelnemen aan het roulatie systeem van de arts assistenten in opleiding binnen de 
dagelijkse afdeling. Er bestaat gelegenheid te participeren in het wetenschappelijk onderzoek 
op het laboratorium. Bij gebleken geschiktheid is er een mogelijkheid door te stromen naar de 
vijfjarige opleiding tot klinisch patholoog.  

Functievereisten 
Enthousiaste, positief ingestelde (basis)arts . Vóór de aanstellingsdatum is een BIG registratie 
verplicht. 
 
Voor deze functie geldt dat u voor aanvang van het dienstverband een Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) moet kunnen overhandigen. 

Aanstelling 
Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van de 1 jaar voor gemiddeld 46 uur per 
week conform artikel 2.4.4 Cao umc.   

Er kan verwacht worden dat je deelneemt in de onregelmatigheidsdiensten tijdens avond-, 
weekenduren en feestdagen. 

Arbeidsvoorwaarden 
De Cao universitair medische centra (UMC) is op deze functie van toepassing. 
Wij bieden u:  

• Eindejaarsuitkering 
• Goede pensioenvoorziening 
• Collectieve ziektekostenverzekering 
• Cao a la Carte  
• Persoonlijk (ontwikkelings-)budget 



Salaris 
Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt u een passend aanbod gedaan conform de Cao 
UMC. 

Inlichtingen 
Voor meer informatie over de functie, de sollicitatieprocedure of overige vragen kunt u contact 
opnemen met Werving & Selectie tel: 043-387 59 77 / solliciteren.wervingselectie@mumc.nl. 
Meer algemene informatie over arbeidsvoorwaarden en werken bij het Maastricht UMC+ is te 
vinden op www.werkenbijhetazm.nl. 

Sollicitatiemogelijkheden 
Wij verzoeken u, vóór 1 februari 2020, digitaal te solliciteren via onze website 
www.werkenbijmumc.nl door gebruik te maken van de "solliciteren" knop. 

Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uit maken 
van de sollicitatieprocedure. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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