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DE FUNCTIE 
Amsterdam UMC zoekt twee pathologen: één met als 

belangrijkste aandachtsgebied gynaecopathologie en één 

met als belangrijkste aandachtsgebied dermatopathologie. 

Voor beide functies geldt dat er naast diagnostiek een 

actieve bijdrage geleverd zal worden aan onderzoek, aan 

onderwijs (vooral aan geneeskunde studenten), aan de 

opleiding tot patholoog en aan de organisatie van de 

afdeling (met name op het gebied van kwaliteit). 

In aanvulling op de staf van 27 pathologen en 4 fellows, 

zoeken we een patholoog die als eerste aandachtsgebied de 

gynaecopathologie heeft (en daarnaast ook participeert in 

uropathologie en cytologie) en een patholoog die als eerste 

aandachtsgebied de dermatopathologie heeft (en daarnaast 

participeert in gynaecopathologie en mammapathologie). 

Binnen Amsterdam UMC zijn deze aandachtsgebieden 

belangrijke speerpunten met veel activiteiten op het gebied 

van patiëntenzorg, klinisch en translationeel onderzoek. 

Wij zoeken twee ambitieuze pathologen die deze 

aandachtsgebieden willen helpen coördineren en 

uitbouwen, samen met de andere collegae die reeds 

werkzaam zijn op deze aandachtsgebieden. 

Daarnaast wordt van de nieuw aan te stellen pathologen 

verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de opleiding van 

assistent pathologen, aan onderwijs, aan wetenschappelijk 

onderzoek, aan implementatie van nieuwe technieken en 

aan organisatorische zaken. 

HALLO. WIJ ZIJN AMSTERDAM UMC 
Het AMC en VUmc bundelen de krachten in een fusie en 

worden als één geheel aangestuurd. In Amsterdam UMC 

werken AMC en VUmc samen aan het uitstekend 

verzorgen van patiënten, leiden we veelbelovende talenten 

op tot arts en verpleegkundige én verbeteren we de 

gezondheidszorg van morgen dankzij hoogstaand en 

(inter)nationaal erkend wetenschappelijk onderzoek. Samen 

kunnen we dat zo veel beter dan alleen. 

Patholoog 

DE AFDELING 
De afdeling Pathologie van Amsterdam UMC (locatie 

AMC en VUmc), is een dynamische afdeling met zo’n 300 

medewerkers in diverse functies, waarvan 27 pathologen, 

12 biochemici/biologen en 12 arts-assistenten in opleiding. 

De afdeling bezet een centrale plaats in de patiëntenzorg, 

het onderwijs (voor zowel VU als UvA studenten) en het 

wetenschappelijk onderzoek. 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. 

WIJ VRAGEN 
Je bent een geregistreerd klinisch patholoog of assistent in 

de laatste fase van de opleiding in de klinische pathologie 

en hebt ervaring/interesse in de gevraagde 

aandachtsgebieden, in onderwijs en in de organisatie van de 

afdeling. Daarnaast heb je affiniteit met het exploreren van 

nieuwe diagnostische methoden en wetenschappelijk 

onderzoek. Je hebt goede contactuele eigenschappen en 

kunt goed samenwerken in een team. 

ONS AANBOD 
Wij bieden je ruime gelegenheid tot ontplooiing, verdieping 

en verbreding, extra scholing en een plek om te groeien! 

Werken bij Amsterdam UMC betekent werken in een 

inspirerende en professionele omgeving waar ontwikkeling, 

in alle opzichten, wordt gestimuleerd. 

• Het salaris ligt tussen € 8.168,- en € 11.933,- 

bruto per maand op basis van 40 uur (schaal UMS 

CAO UMC) 

• Het salaris is exclusief eventuele toeslagen voor 

onregelmatige diensten, vakantiegeld (8%) en een 

eindejaarsuitkering (8,3%). 

• Wij bieden in eerste instantie een 

arbeidsovereenkomst aan voor 12 maanden, met 
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medewerkers van) VUmc en zij dus inzage hebben in de 

door jou opgestuurde persoonsgegevens. 

MEER INFORMATIE 
Meer informatie over deze vacature is terug te vinden op 

onze recruitmentwebsite. Navigeer hiervoor naar: 

www.werkenbijamc.nl/vacatures/patholoog/ 

Hoewel aan dit bericht de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen 

rechten aan worden ontleend. Zie ook de AMC Disclaimer: 

www.amc.nl/disclaimer  

uitzicht op een vast dienstverband bij goed 

functioneren. 

• Naast uitstekende bereikbaarheid met het OV, zijn 

er voor medewerkers ook parkeerplaatsen 

beschikbaar. Wil je op de fiets komen dan kan je 

gebruik maken van de fietsregeling. 

• Pensioen wordt opgebouwd bij het ABP. 

Amsterdam UMC 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. 

• Bij ons heb je gratis en onbeperkt toegang tot het 

trainingsaanbod van onze online leeromgeving 

GoodHabitz. 

Kijk voor een overzicht van al onze andere 

arbeidsvoorwaarden op 

https://werkenbijamc.nl/arbeidsvoorwaarden/. 

SOLLICITEREN 
Wil je direct solliciteren? Gebruik dan de knop 'solliciteren' 

op https://werkenbijamc.nl/vacatures/patholoog/. 

Wil je eerst meer informatie? Neem dan gerust contact op 

met Prof. dr. M.J. van de Vijver (hoofd afdeling 

Pathologie), via 020 - 566 6646 of 

m.j.vandevijver@amsterdamumc.nl.  

Wij zien uit naar onze kennismaking! 

Een screening en/of medische onderzoek kunnen onderdeel 

uitmaken van de selectieprocedure. Toegang tot DigiD is 

hiervoor noodzakelijk. 

LET OP: In verband met de bestuurlijke fusie tussen AMC 

en VUmc, geldt voor deze vacature dat medewerkers van 

AMC én VUmc plaatsnemen in de selectiecommissie. Door 

jouw sollicitatie te versturen, ga je ermee akkoord dat jouw 

CV en Motivatiebrief door AMC ook gedeeld worden met 

(de bij de behandeling van deze vacature betrokken 
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