Hematopatholoog (m/v, 80-100%)
Functie en profiel
Het UMCU Utrecht is een van de grootste en meest vooraanstaande UMCs van Europa, met meer dan 11.000
medewerkers die in de volle breedte de academische patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek uitoefenen. De
afdeling Pathologie telt ruim 140 medewerkers met een staf van 20 pathologen en 4 klinisch moleculair
biologen, en speelt een centrale rol in de cel- en weefseldiagnostiek, in het onderwijs in de ziekteleer en in
translationeel en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. De afdeling heeft een zeer goede (digitale)
infrastructuur voor diagnostiek en research en heeft mede door intensieve samenwerkingen met het Prinses
Maxima Centrum en de regio uitstekende toekomstperspectieven.
Vanwege vertrek van 1 van de hematopathologen, die ook hoofd is van de cytologie, is er behoefte aan
versterking op het gebied van de hematopathologie en cytologie. Er zijn verder uitstekende mogelijkheden
voor ontplooiing in organisatie als hoofd van de Cytologie, evenals in diagnostiek, in onderwijs en in het
onderzoek, waarbij ook promotieonderzoek tot de mogelijkheden behoort. Van de patholoog wordt een
actieve bijdrage verwacht in de opleiding van AIOS pathologie en onderwijs aan studenten en participatie in
algemene patiëntenzorg taken binnen de afdeling.
Wij vragen
Een patholoog met ervaring in of belangstelling voor de hematopathologie en cytologie. Enthousiasme,
teamgeest en flexibiliteit zijn een must. Ook jonge pathologen en AIOS’ in de laatste fase van de opleiding
worden uitgenodigd te reageren.
Mocht u meer willen weten over de vacature of over de afdeling Pathologie van het UMCU in het algemeen
dan kunt u contact opnemen met dr. C. Vreuls, hoofd patientenzorg, of prof. dr. P.J. van Diest, afdelingshoofd.
Wij bieden
Volop mogelijkheden tot ontplooiing in een stimulerende werkomgeving met enthousiaste collega’s en
talentvolle, gemotiveerde AIOS’. Aanstelling vindt plaats voor de duur van één jaar, om te zetten in een vaste
aanstelling bij goed functioneren, voor in ieder geval 80% maar liefst 100%. De salariëring is overeenkomstig
de honoreringsregeling medische specialisten academische ziekenhuizen.
Informatie over de vacature: Prof. dr. P.J. van Diest tel: 088-7556565; E-mail: p.j.vandiest@umcutrecht.nl

Uw sollicitatie zien wij graag zo snel mogelijk tegemoet. U kunt deze richten
aan:
Mw. W. van Bragt, afd. secretaresse
afdeling: Pathologie,
Divisie Laboratoria en Apotheek, HP H04.312,
UMC Utrecht
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

