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Wat vragen wij 
Wij zoeken een academisch nefropatholoog met aantoonbare affiniteit voor de immunopathologie in 

brede zin, waaronder immuungemedieerde systeemziekten, transplantatie-immunologie en 

amyloidose. U bent al hoogleraar of op basis van uw profiel op korte termijn daartoe benoembaar. 

Hierbij wordt u gezien als een (inter)nationaal boegbeeld binnen uw vakgebied met een vooraanstaand 

internationaal netwerk binnen de klinische nefro/immunopathologie. Vanuit uw klinische positie bent u 

in staat een verbindende rol te spelen binnen het UMCG, regionaal alsook (inter)nationaal. U heeft een 

stevig track record op het gebied van klinisch/translationeel onderzoek en zult uw eigen onderzoekslijn 

verder vormgeven binnen het UMCG en uw netwerk. Tenslotte bent u een stimulerend docent en 

bent u bereid actief bij te dragen aan hoogwaardig onderwijs en opleiding van de AIOS-en en 

participeert u eventueel in managementtaken.  

  
De afdeling 

De afdeling Pathologie en Medische biologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen 
(UMCG) wordt gevormd door ca. 250 medewerkers die vanuit gelijkwaardigheid en verbondenheid 
zowel binnen het UMCG als in de regio samenwerken. Hierbij is de afdeling regionaal en 
(inter)nationaal een toonaangevend expertisecentrum en wordt gestreefd naar het leveren van 
topreferente patiëntenzorg, het uitvoeren van innovatief translationeel en toegepast wetenschappelijk 
onderzoek, het geven van state-of-the art onderwijs alsook het tonen van klinisch leiderschap. 

 
Met een achterland van 3.6 mln mensen, vervult het UMCG een belangrijke regionale taak. Binnen de 
afdeling Pathologie en Medische biologie van het UMCG werken momenteel 19 pathologen, 5 
KMBPers en 21 researchstafleden. We voeren onze kerntaken uit in samenwerking met de pathologie-
afdelingen  van de Treant Zorggroep, het Martini Ziekenhuis en met Pathologie Friesland binnen de 
Stichting Pathologie Noord. Hoogwaardige diagnostiek vindt plaats binnen alle gangbare academische 
aandachtsgebieden. De afdeling is (intern)nationaal toonaangevend op het gebied van de moleculaire 
diagnostiek en digitale pathologie en beschikt over een hoogwaardige infrastructuur en faciliteiten. Het 
wetenschappelijk onderzoek van de sectie is geconcentreerd in een aantal hoofdlijnen binnen de 
oncologische en niet-oncologische pathologie, met uitstekende kruisbestuiving binnen de afdeling, het 
UMCG als ook regionaal en (inter)nationaal. In het opleidingscluster Noord Nederland zijn gemiddeld 
12 AIOS pathologie werkzaam. De sectie participeert actief in de hoog gewaardeerde 



onderwijscurricula voor geneeskunde, tandheelkunde en biomedische wetenschappen studenten en 
verschillende HBO / MBO opleidingen.  
 

Wat bieden wij 
De afdeling Pathologie en Medische Biologie wordt ervaren als een prettige werkomgeving met volle 
mogelijkheid tot samenwerking en persoonlijke ontwikkeling. Vanuit uw expertise en ambitie krijgt u 
alle ruimte uw carrière verder vorm te geven. Het betreft een dienstverband voor onbepaalde duur. De 
inschaling vindt plaats in de rang van (hoogleraar) medisch specialist. Daarnaast biedt het UMCG 8% 
vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering en een functiegebonden budget voor o.a. bij- en nascholing. 
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).  
 
Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Dit kan betekenen dat u voldoende bescherming 
tegen Hepatitis B moet hebben opgebouwd voordat u kunt worden aangesteld. Indien nodig verzorgt 
het UMCG de vaccinatie. 
 
Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
gevraagd 
 

Meer informatie? 
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot het afdelingshoofd, Prof. dr. Stefan Willems, 
afdelingshoofd Pathologie en Medische Biologie, te bereiken via tel (050) 3610020.  
 

 
Extra informatie kan worden verkregen via een van de volgende links op de website van 
het UMCG: (www.umcg.nl): 

 
Onderwijs- en Opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland  (www.oornoordoost.nl) 
Informatie Groningen  
Introductiefilm UMCG 

 

Solliciteren  
 

Deze vacature wordt (binnenkort) geplaatst op o.m.  www.werken.umcg.nl 
Daarop vindt u een digitaal sollicitatieformulier.  

 
Bij voorkeur ontvangt het UMCG uw sollicitatie in digitale vorm. U kunt hiervoor gebruik maken 
van het digitale sollicitatieformulier op genoemde website.  
 
Eventueel kunt u schriftelijk solliciteren en uw brief richten aan:  
Prof.dr. S.M. Willems 
Universitair Medisch Centrum Groningen 
Afdeling Pathologie en Medische Biologie,  EA10 
Postbus 30.001 
9700 RB Groningen 
 
N.B.: wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk binnen drie weken na plaatsing van deze 
advertentietekst.  

http://www.umcg.nl/
http://www.oornoordoost.nl/
http://www.oornoordoost.nl/
http://portal.groningen.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=a1puPpDrmt8
http://www.werken.umcg.nl/

