
Erasmus MC, afdeling Pathologie, heeft een vacature voor een  

Patholoog met aandachtsgebied hoofd-hals 
 
40-48 uur per week 
 

Functie inhoud 

De afdeling Pathologie zoekt een ambitieuze hoofd-hals patholoog die bereid en aantoonbaar in staat is 

om als volwaardige partner te participeren in de diagnostiek en lopende onderzoeken. Wij verwachten 

daarnaast ook initiatieven om nieuw onderzoek te ontwikkelen. De hoofd-hals diagnostiek betreft een 

omvangrijke praktijk die de volle breedte van dit deelspecialisme omvat. Daarnaast wordt verwacht dat 

u ook in een ander deelspecialisme kunt participeren. U verzorgt voor een deel het onderwijs aan 

studenten en praktisch onderwijs voor onze pathassers. De uiteindelijke taakverdeling zal in overleg 

worden vastgesteld. 

In het Erasmus MC zijn internationaal gerenommeerde klinische en basale onderzoeksgroepen op het 
gebied van hoofd-hals zorg actief, met name op het gebied van (pre)maligniteiten. Tevens heeft de 
hoofd-hals zorg in het Erasmus een inspirerend onderzoeksklimaat. 
  
Werkomgeving 

De afdeling pathologie verzorgt diagnostiek voor het Erasmus MC en het Oogziekenhuis (gezamenlijk 

ongeveer 40.000 eenheden per jaar) en heeft regionale samenwerkingen op moleculaire diagnostiek 

gebied. Wij streven naar nauwe samenwerking met Pathan en PAL Dordt en naar intensieve 

samenwerking met andere diagnostische laboratoria in Erasmus MC. Momenteel zijn wij bezig met 

digitalisering en er is een actief taakverschuivingsbeleid.  

U gaat deel uitmaken van de zorg staf pathologie van het Erasmus MC. De afdeling Pathologie verzorgt 
onderwijs voor geneeskunde, klinische technologie en nanowetenschappen (in samenwerking met de 
TU Delft). De afdeling heeft een sterk translationeel onderzoeksprofiel met nadruk op oncologie, 
innovatie- en fundamenteel onderzoek. U werkt nauw samen met onderzoeks- en klinische afdelingen. 
 
Profiel 

 U beschikt bij voorkeur over academische expertise en/of bent gepromoveerd. 

 U bent geïnteresseerd in onderwijs. 

 U gaat deel uitmaken van de opleidingsgroep, denkt mee met vernieuwingen in de diagnostiek 

en u heeft goede contactuele eigenschappen. 

Bekijk hier de voorwaarden voor indiensttreding bij Erasmus MC. 
 
Wat bieden wij 

Een uitdagende functie binnen het grootste Universitair Medisch Centrum (UMC) van Nederland met 

hoge ambities op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek. 

https://www.werkenbijerasmusmc.nl/voorwaarden-indiensttreding


 U ontvangt een contract met uitzicht op een vast dienstverband. 

 Een bruto maandsalaris van maximaal € 11.933,- (UMS schaal) bij een volledige werkweek van 

48 uur. 

 Uitstekende secundaire voorwaarden, zoals een 13e maand al in november uitgekeerd wordt en 

een persoonlijk reiskostenbudget. 

 Een pensioenverzekering bij het ABP. Wij nemen circa 2/3 van de maandelijkse bijdrage voor 

onze rekening. 

 Bijzondere voordelen, zoals een fysiotherapeut en een fietsenmaker van de zaak. En er is ook 

een sportclub waar u na werktijd aan uw conditie kunt werken. 

Alle arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Universitair Medische Centra. 
 
Inlichtingen en solliciteren 

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Prof.dr. F.J. van Kemenade, 

afdelingshoofd, of Dr. MLF van Velthuysen (senior stafpatholoog), telefoon: 010 704 02 26. 

Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure? Dan staat Jerry Chandansingh, recruiter, u graag te woord. 

U kunt hem bereiken via: 06 500 310 06. 

U kunt solliciteren door gebruik te maken van het sollicitatieformulier.  
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