
2 klinisch pathologen / medisch manager  
Standplaats: Hoogeveen, 36 – 45 uur p/w 
 

Wat ga je doen  
Treant Zorggroep zoekt per direct twee klinisch pathologen, waarvan één ook de rol van medisch manager gaat 

vervullen. Gezocht wordt naar teamspelers met goede communicatieve vaardigheden en een hands on mentaliteit die 

een constructieve toegevoegde waarde kunnen leveren aan een zich ontwikkelende, toekomstgerichte vakgroep. 

 
Waar ga je werken  
Treant Zorggroep is een Cure/Care organisatie die met haar drie ziekenhuislocaties (Emmen, Hoogeveen en 
Stadskanaal) en 17 centra voor zorg en wonen een unieke zorgcombinatie is in Noord-Nederland.  
 
De afdeling 
Het laboratorium voor pathologie is centraal gevestigd in ziekenhuislocatie Hoogeveen. Naast de dienstverlening voor 
Treant ziekenhuislocaties Emmen en Hoogeveen, wordt de diagnostiek voor het Röpcke-Zweers ziekenhuis in 
Hardenberg verzorgd. Tevens wordt de pathologie diagnostiek voor de huisartsen in de regio Zuidwest Drenthe, 
Noord Overijssel en Hardenberg verricht. Bovendien participeert het laboratorium in het Pathologie Netwerk Noord 
Nederland.   
 
In een ruim opgezet laboratorium met een goede infrastructuur worden jaarlijks ruim 24.000 histologische 
onderzoeken, 4.000 speciële cytologische onderzoeken en 4.000 cervixuitstrijken op indicatie verricht. 
De afdeling is geaccrediteerd voor het verrichten van diagnostiek voor het bevolkingsonderzoek darmkanker en in 
afwachting van de formele bevestiging van de ISO 15189 accreditatie. Op de afdeling worden immuun kleuringen en 
enkele moleculaire onderzoeken verricht. Treant heeft een Mammacentrum (in Hoogeveen) waar de pathologen een 
belangrijk rol spelen in het borstkankerteam en de snel diagnostiek van de mammabiopten. Bovendien worden de 
postmortale onderzoeken voor de hele zorggroep verzorgd.  
Op onze afdeling werken 36 collega’s. De medische staf bestaat uit de volgende pathologen: C. Atayar, E. Hui, C. 
Koley, R. de Vries en C. Weggemans. 
 
Werk je bij Treant Zorggroep dan ga je voor vakmanschap en ben je oprecht betrokken bij patiënten, cliënten en 
collega’s. Bij ons vind je een dynamische werkomgeving met een open sfeer, veel doorgroeimogelijkheden en korte 
lijnen. Wij zijn duidelijk naar elkaar; we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Ondernemerschap tonen 
voor een beter resultaat en klanttevredenheid stellen we zeer op prijs. We verwachten dat iedereen zorgvuldig omgaat 
met onze schaarse en kostbare middelen. 
Met 250 medisch specialisten en 6500 medewerkers zijn we de grootste werkgever van ons verzorgingsgebied. 
 
Wie zoeken wij 
Wij zoeken twee collega’s bij voorkeur met affiniteit voor (één van) de aandachtgebieden: dermatopathologie, 
gynaecopathologie, obductiepathologie en/of gastro-intestinale pathologie. 
 
Voor de functie van patholoog/medisch manager is leidinggevende ervaring in een bestuurlijke context een vereiste. 
Als medisch manager ben je mede verantwoordelijk voor het op ondernemende wijze verder verstevigen en 
uitbouwen van de afdeling Pathologie, het stimuleren van optimale patiëntenzorg, de borging van het kwaliteits-en 
veiligheidsbeleid en het integrale resultaat. 
 
Bovendien ben je…        
• in staat om in teamverband te werken en beschikt over goede communicatieve eigenschappen; 
• breed inzetbaar en bij voorkeur gespecialiseerd in dermatopathologie, gynaecopathologie, gastro-intestinale 
pathologie en/of obductiepathologie, dan wel bereid zich hierin te specialiseren; 
• actief deelnemend aan de ziekenhuiscommissies en andere stafactiviteiten inherent aan de functie; 
• in het bezit van rijbewijs B en een auto. 
 
Wat bieden wij  
Als klinisch patholoog krijg je een contract voor bepaalde tijd tot 1 juli 2018. 
 
Als klinisch patholoog met de functie van medisch manager krijg je eerst een contract voor de duur van één jaar. Bij 
gebleken geschiktheid en onveranderde bedrijfsomstandigheden volgt daaropvolgend een contract voor onbepaalde 
tijd. 
 
Met de innovatie en groei die we de komende jaren als organisatie gaan doormaken, staan ook uw ontwikkeling en 
groei centraal. Vanzelfsprekend staan wij open voor initiatieven die uw ontwikkeling en die van onze afdeling 
ondersteunen. De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de AMS richtlijnen. Inschaling vindt plaats op basis van 
kennis en ervaring.  
 
 
 



Sollicitatieprocedure 
Solliciteren kan tot en met 8 november 2017 via www.werkenbijtreant.nl onder vermelding van vacaturenummer 
30441. 
 
Wil je graag meer informatie over de functie neem dan contact op  met Miek Havenith, medisch manager a.i., telefoon 
0528 28 66 31 (di-woe-do) of Jan Bruinewoud, manager bedrijfsvoering, telefoon 06 13 16 60 59. 
 
Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met het secretariaat PO&O of de 
personeelsconsulent, telefoon 0591 65 56 56. 
 
Op deze functie is het screeningsbeleid Treant Zorggroep van toepassing. Een assessment als onderdeel van de 
sollicitatieprocedure behoort tot de mogelijkheden. Voor aanstelling vragen wij je een VOG (verklaring omtrent 
gedrag) te overleggen en voeren wij een OOB (onderzoek open bronnen) uit. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
          

http://www.werkenbijtreant.nl/

