
Patholoog 
 
Functie 
Wij zijn op zoek naar een gedreven collega die ons team komt versterken. We zoeken een patholoog 
met specialistische expertise in de mammapathologie en ambitie om in dit gebied vorm te geven aan 
wetenschappelijk onderzoek. Affiniteit met gynaecopathologie of de bereidheid je hierin te 
ontwikkelen strekt tot aanbeveling. Het opleiden van studenten, AIOS, KMBP en analisten/pathologie-
assistenten maken onderdeel uit van de functie, evenals een actieve bijdrage in het kwaliteitsbeleid en 
procesinnovatie van de afdeling. 
 
Werkplek 
De afdeling Pathologie is ISO15189 geaccrediteerd en volledig geoutilleerd voor 
pathologiediagnostiek, inclusief moleculaire diagnostiek en elektronenmicroscopie. De afdeling heeft 
ca 200 medewerkers, de staf van de afdeling Pathologie bestaat uit 16 pathologen, 5 klinisch 
moleculair biologen in de pathologie (KMBP) en 7 onderzoeksleiders. Deze staf is verantwoordelijk 
voor de kerntaken onderwijs en opleiden, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg. De afdeling 
verzorgt de pathologiediagnostiek voor het van het Radboudumc, Maasziekenhuis Pantein en de 
Andros klinieken, en heeft een regionale en landelijke consultfunctie. 
 
De pathologen werken in sterk ontwikkelde deelgebieden die verzorgd worden door teams van 2 tot 4 
pathologen. Wij streven naar vorming van een duurzaam academisch-regionaal netwerk voor 
pathologie-diagnostiek en werken op meerdere deelgebieden samen met andere academische en 
niet-academische afdelingen voor pathologie. 
 
Het Radboudumc heeft profilerende thema's die leidend zijn bij keuzes in de zorg, waaronder 
“Datadriven & Artificial Intelligence” en “Moleculaire mechanismen van ziekten en nieuwe 
behandelingen”. De afdeling beschikt over uitstekende expertise en faciliteiten voor het ontwikkelen 
en implementeren van computational pathology en moleculaire tumorgenetica in samenhang met de 
genoemde thema’s. Pathologie Radboudumc verzorgt het pathologie-onderwijs aan o.a. de 
opleidingen Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen, Wis- en natuurkunde, Technische 
Geneeskunde aan de Universiteit Twente en Voeding en Gezondheid aan Wageningen University & 
Research. 
 
Het Radboudumc 
Onze missie is: to have a significant impact on health and healthcare. We willen vooroplopen bij de 
ontwikkeling van duurzame zorg: zorg die mens en milieu zo gezond mogelijk houdt, zinnig en 
betaalbaar is, en liever voorkomt dan geneest. Zorg die er ook nog is voor de kinderen van onze 
kinderen. Dat doen we in alle drie onze kerntaken: zorg, onderwijs en onderzoek. We werken 
innovatief, persoonsgericht en samen met anderen in netwerken. 
 
Lees meer over onze strategie en wat werken bij het Radboudumc betekent. Onze collega’s vertellen 
je er graag over, #wijzijnradboudumc. 
 
Profiel 
Wij zoeken een uitstekend patholoog, gepromoveerd, met ervaring en/of affiniteit met digitale 
pathologie en moleculaire diagnostiek. Je bent een teamspeler, gedreven door innovatie. Ervaring en 
affiniteit met onderwijs zien wij als groot voordeel. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Werken bij het Radboudumc betekent dat je vooroploopt en samen werkt aan de gezondheidszorg 
van de toekomst. En er is meer. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden mogen er namelijk zijn. 
Helemaal op jou afgestemd dankzij ons keuzemodel arbeidsvoorwaarden. In het Radboudumc krijg je 
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het vertrouwen en neem je verantwoordelijkheid om het samen voor elkaar te krijgen. Zo kun je 
rekenen op: 

• Een bruto maandsalaris tussen de € 8.931 en € 13.001 (schaal UMS) op basis van een fulltime 
dienstverband. 

• Het betreft een contract van 32-38.4 uur per week voor onbepaalde tijd. 
• Per 1 november 2023 stijgen de lonen met 4%. 
• Een jaarlijkse vakantie-uitkering van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%. 
• 5% TVO voor diensten. 
• 24 vakantiedagen per jaar op basis van een 40-48-urige werkweek. Daarnaast kent onze cao 

productiegebonden verlofdagen. 
• De mogelijkheid om landelijk vastgestelde vrije feestdagen op andere dagen op te nemen. 
• Een vergoeding van 70% van jouw pensioenpremie. De rest van de premie betaal je zelf via je 

brutosalaris. 
• Korting op je zorgverzekering. Je kunt gebruik maken van twee collectieve 

ziektekostenverzekeringen: UMC Zorgverzekering en CZ-collectief. 
• Jaarlijkse opleidingen, zowel vakinhoudelijk als op persoonlijk vlak. 

 

Naast onze arbeidsvoorwaarden bieden we medewerkers ook verschillende andere aantrekkelijke 

faciliteiten zoals kinderopvang en sportvoorzieningen. Wil je meer weten? Bekijk ook eens de cao 

umc. 

 

Sollicitatieprocedure 

Kom jij het verschil maken voor onze patiënten? Solliciteer vóór 31 maart 2023. We nemen daarna 

snel contact met je op. 

 

Wat kun je verder verwachten? 

Bij indiensttreding vragen wij een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er, afhankelijk van de 

functie, een screening plaats. Hiervoor hoef je niets te doen, we vertellen je op een later moment 

meer. 

 

Het Radboudumc is een werkgever waar iedereen welkom is. Iedere collega brengt waardevolle 

ervaring, expertise en creativiteit mee. Wij geloven in de meerwaarde van een diverse en inclusieve 

organisatie. #wijzijnradboudumc 

 

Lees meer over onze sollicitatieprocedure of bekijk de veelgestelde vragen. 

 

Contact 

Heb je nog vragen? Neem contact op met prof. dr. Katrien Grünberg, afdelingshoofd Pathologie en 

tevens patholoog via Katrien.Grunberg@radboudumc.nl of via (024) 361 43 61. Voor solliciteren 

gebruik de sollicitatiebutton op onze website. 

 

Is solliciteren nog een stap te ver, maar ben jij wel benieuwd wat het betekent om in deze functie te 

werken bij het Radboudumc? Neem dan ter oriëntatie eens contact op met de hierboven genoemde 

collega. 

 

Wij werven zelf voor deze vacature. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld, maar delen in je netwerk wel. 
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