
Patholoog Amsterdam UMC 
Ben jij een ambitieuze patholoog die zich binnen Amsterdam UMC wil richten op de 

aandachtgebieden hoofd-hals pathologie, kaakpathologie en longpathologie? En heb je interesse en 
ervaring met cytologie en obductiepathologie? 
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Wat ga je doen 
Als patholoog binnen een staf van 30 pathologen, zal jouw eerste aandachtsgebied hoofd-hals 
pathologie en de kaakpathologie zijn en zal je daarnaast participeren in longpathologie en cytologie. 
Je gaat deze aandachtsgebieden, met veel activiteiten op het gebied van patiëntenzorg, klinisch en 
translationeel onderzoek én die belangrijke speerpunten binnen Amsterdam UMC zijn, verder helpen 
coördineren en uitbouwen. Je doet dit in samenwerking met collegae pathologen die reeds op deze 
aandachtsgebieden werkzaam zijn. Ook lever je een bijdrage aan de opleiding van assistent 
pathologen, aan onderwijs (vooral aan geneeskunde en tandheelkunde studenten) en aan 
wetenschappelijk onderzoek. Je bent betrokken bij en levert een bijdrage aan de implementatie van 
nieuwe technieken en aan organisatorische zaken. 
Wat neem je mee 

 BIG registratie als klinisch patholoog of assistent in de laatste fase van de opleiding in de 
klinische pathologie 

 Ervaring/interesse in de gevraagde aandachtsgebieden, in onderwijs en in de organisatie van 
de afdeling. 

 Affiniteit met het exploreren van nieuwe diagnostische methoden en wetenschappelijk 
onderzoek. 

 Goede contactuele eigenschappen 
 Goed kunnen samenwerken in teamverband 

Wat bieden we jou 
 Ruime gelegenheid tot ontplooiing, verdieping en verbreding, extra scholing en een plek om 

te groeien. Werken bij Amsterdam UMC betekent werken in een inspirerende en 
professionele omgeving waar ontwikkeling, in alle opzichten, wordt gestimuleerd. 

 Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract. 
 De aanstelling is voor 20% bij ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam). 
 Inschaling in salarisschaal UMS: € 8.931 tot € 13.001 bruto bij een fulltime dienstverband 

(afhankelijk van opleiding en ervaring). 
 Naast een goed basissalaris krijg je onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8% 

vakantietoeslag. Bereken hier jouw netto salaris. 
 Gratis en onbeperkt toegang tot onze online leeromgeving GoodHabitz. 
 Pensioenopbouw bij het ABP, waarvan wij 70% van de premie betalen. 
 Een (gedeeltelijke) vergoeding van je OV-reiskosten. Kom je liever op de fiets? Dan hebben 

we een goede fietsregeling. 
 Een actieve personeelsvereniging én Jong Amsterdam UMC vereniging, die beide leuke 

(sportieve) activiteiten en evenementen organiseren. 
Waar en met wie werk je samen 
De afdeling Pathologie van Amsterdam UMC (locatie AMC en VUmc), is een dynamische afdeling met 
zo’n 300 medewerkers in diverse functies, waarvan 30 pathologen, 10 biochemici/biologen en 16 
arts-assistenten in opleiding. De afdeling bezet een centrale plaats in de patiëntenzorg, het onderwijs 
(voor zowel VU als UvA studenten) en het wetenschappelijk onderzoek. De afdeling heeft een 
landelijke diagnostische referentie functie voor verscheidene deelspecialismen en verricht nationaal 
en internationaal toponderzoek. Tevens heeft de afdeling een belangrijke onderwijstaak en vervult 
een voortrekkersrol in diverse curricula zoals de opleidingen geneeskunde, tandheelkunde en 
biomedische wetenschappen. 
Interesse in deze functie 

https://werkenbij.amsterdamumc.org/nl/vacatures/zorg/patholoog
https://www.vismaraet.nl/bruto-netto-salaris-berekenen/


Heb je nog vragen? Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij prof.dr. Marc van de Vijver, hoofd 
afdeling pathologie, e-mail: m.j.vandevijver@amsterdamumc.nl 
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Carla Noom, Recruitment 
Adviseur, via 06-25210185.  
Een referentiecheck en screening kunnen onderdeel zijn van de procedure. Lees hier wat dit inhoudt. 
Kom je bij ons in dienst, dan vragen we een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).  
Interne kandidaten krijgen, bij gelijke geschiktheid, voorrang op externe kandidaten. 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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