
 

 

 

Klinisch Patholoog (0,8 – 1 FTE) - waarnemer 
standplaats: ziekenhuislocatie Bethesda in Hoogeveen 

 

Wat ga je doen  

Medisch specialisten Collectief Treant (MSCT) zoekt per direct een waarnemend klinisch patholoog. Gezocht wordt 

naar een teamspeler met goede communicatieve vaardigheden en een hands on mentaliteit. Iemand die een 

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

 

Waar ga je werken 

Treant Zorggroep levert hoogwaardige zorg vanuit 3 ziekenhuislocaties en 20 centra voor verpleeg-, revalidatie- en 

ouderenzorg. De medische staf van Treant is verenigd in de coöperatie Medisch Specialisten Collectief Treant 

(MSCT). Een unieke bundeling van krachten van een voltallige ziekenhuisstaf (vrijgevestigden, dienstverbanders, 

apothekers, psychologen en klinisch chemici) op deze schaal. Om op die manier met slagkracht en gelijkgericht een 

bijdrage te leveren aan goede, bereikbare en betaalbare zorg. De afdeling pathologie is centraal gevestigd in 

ziekenhuislocatie Hoogeveen. Naast de dienstverlening voor Treant ziekenhuislocaties Emmen en Hoogeveen, wordt 

de diagnostiek voor de huisartsen in de regio Zuidwest Drenthe en Noord Overijssel verricht. 

In een ruim opgezet laboratorium met een goede infrastructuur worden jaarlijks ruim 24.000 histologische 

onderzoeken, 4.000 speciële cytologische onderzoeken verricht. We participeren in het Pathologie Netwerk Noord 

Nederland en zijn trotse bezitter van het kwaliteitskeurmerk ISO 15189. Treant heeft een Mammacentrum (in 

Hoogeveen) waar de pathologen een belangrijk rol spelen in het borstkankerteam en in de mammasnel diagnostiek. 

Bovendien worden de postmortale onderzoeken voor de hele zorggroep verzorgd. Op dit moment wordt actief gewerkt 

aan de implementatie van de digitale pathologie. 

Op onze afdeling werken 36 collega’s. De medische staf bestaat uit de volgende pathologen: C. Atayar, E. Hui, C. 

Koley, C. Niedlich, R. de Vries en C. Weggemans. 

Werken bij Treant 

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 260 medisch specialisten en 6300 medewerkers zijn we de grootste 

werkgever van ons verzorgingsgebied. 

Wie zoeken wij 

Wij zoeken een collega die bij voorkeur affiniteit heeft met één van de aandachtgebieden: dermatopathologie, 

obductiepathologie, en/of longpathologie.  Die goed in staat is om in teamverband te werken, beschikt over goede 

communicatieve eigenschappen en in het bezit is van rijbewijs B en een auto. 

 

Wat bieden wij 

Een afwisselende baan in een plezierige werkomgeving. Je krijgt een arbeidsovereenkomst bij Laboris Medici BV, 

onderdeel van het MSCT. In eerste instantie bieden wij je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De 

arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de AMS. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Ook kun 

je gebruik maken van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden met o.a. een aantrekkelijke regeling m.b.t. een 

extra vergoeding reiskosten woon-werkverkeer, mogelijkheden voor het kopen en verkopen van verlof en een 

fietsregeling. 

Ben je enthousiast? 

Vertel het ons! Solliciteren kan tot en met 17 september 2018 via de knop 'Solliciteren'. 

Wil je graag meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Cigdem Atayar, medisch manager, telefoon 

0528 28 66 31. Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met het secretariaat P&O 

Advies, telefoon 0591 65 56 38. 



 

 

Veiligheid staat bij ons voorop. Voordat je bij ons kunt werken checken wij altijd je referenties, zien wij graag een VOG 

(Verklaring Omtrent Gedrag) tegemoet en voeren wij een OOB (Onderzoek Open Bronnen) uit. 

 

Treant voert een actief vaccinatiebeleid tegen Hepatitis B. Als dat bij jou (nog) nodig is, dan verzorgen wij de 

vaccinatie voor jou. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


