
Erasmus MC, afdeling Pathologie, heeft een vacature voor een  

Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie 
(KMBP) 
 
36 uur per week-Tijdelijk met uitzicht op vast dienstverband. 
 

Functie inhoud 

Je werkt in een multidisciplinair team samen met KMBP, pathologen, klinisch genetici en oncologen aan 
de optimale diagnostiek en behandeling van patiënten met kanker. 
 
Je beoordeelt en interpreteert de resultaten van moleculair diagnostisch onderzoek en draagt zorg voor 
de verslaglegging hiervan in een lab management systeem. Je bent als moleculair expert een 
gesprekspartner voor de clinici en betrokken bij multidisciplinaire overleggen (MDO’s). Je bent 
medeverantwoordelijk voor de aansturing van het moleculair diagnostisch laboratorium en de 
begeleiding van analisten en artsen in opleiding tot patholoog (AIOS). Je bent een aanjager van 
innovatieve technologieën en bepalingen. 
 
Het takenpakket omvat verder het up-to-date blijven met state-of-the-art moleculaire diagnostiek 
inclusief dataverwerking en bio-informatica, betrokkenheid bij het kwaliteitsmanagementsysteem, 
verzorgen van onderwijs, uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en management activiteiten. 
 
Binnen de functie is het mogelijk je verder te (sub)specialiseren en een onderzoekslijn op te zetten. Er 
liggen kansen in het verder optimaliseren van onze samenwerking en verdiepen van expertise gebied 
met de afdeling Klinische Genetica. KMBPers in Erasmus werken op de grootste moleculaire pathologie 
afdeling en vormen onderdeel van de staf van de afdeling. De pathologie werkt met aanvragers aan 
personalized medicine, integrated diagnostic ten behoeve van het technisch UMC (samenwerking TU 
Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam). 
  
Werkomgeving 

De afdeling Pathologie heeft als speerpunten gedefinieerd het leveren van excellente 
histomorfologische diagnostiek, indien geïndiceerd gecomplementeerd met speciële analyses, het 
implementeren van virtuele microscopie en beeldanalyse (optical imaging) en het verzorgen van 
innovatieve moleculaire diagnostiek. Integratie van deze activiteiten leidt tot excellente en state-of-the-
art diagnostiek, ook van zeldzame en hoog-complexe aandoeningen. Tevens is het uitvoeren van 
translationeel oncologisch onderzoek een speerpunt van de afdeling. 
 
De activiteiten van het pathologie laboratorium voor moleculaire diagnostiek worden, in samenwerking 
met pathologen en clinici, grotendeels uitgevoerd op het grensvlak van diagnostiek en onderzoek 
waardoor excellente en innovatieve diagnostiek beschikbaar is en blijft voor Erasmus MC patiënten 
(regulier en in trialverband) en consultatie. 
 
 
 
 



Profiel 

 Je bent geregistreerd KMBP of in de laatste fase van de opleiding tot KMBP. 

 Je bent ambitieus en communicatief vaardig. 

 Je staat open voor nieuwe ontwikkelingen. 

 Je kan goed werken in teamverband. 

  
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. 

 Het betreft in principe een aanstelling van een jaar waarna bij gebleken geschiktheid, het 

contract omgezet kan worden in een aanstelling voor onbepaalde tijd. 

 Inschaling vindt plaats in overleg en is afhankelijk van opleiding en ervaring. 

 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 kun je contact opnemen met de heer Prof.dr. W.N.M. Dinjens, 

hoofd Moleculaire Diagnostiek, telefoon: 06 466 707 18 of email: w.dinjens@erasmusmc.nl. Of met de 

heer Prof.dr. F.J. Van Kemenade, afdelingshoofd Pathologie, telefoon: 010 704 39 25 of e-mail: 

f.vankemenade@erasmusmc.nl. 

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

U kunt hem bereiken via: 06 500 310 06. 

 

Je kunt solliciteren door gebruik te maken van het sollicitatieformulier.  
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