
Het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC) NV is een toonaangevend laboratorium gevestigd op Curaçao en werkzaam op de 

eilanden binnen Caribisch Nederland. Als klantgerichte  organisatie zetten wij de belangen van onze patiënten voorop. Met 

toegewijde specialisten streven wij naar  ongeëvenaard laboratoriumonderzoek en staan wij garant voor kwaliteit, innovatie en 

integriteit. Wij zijn het grootste laboratorium van Curaçao, met ruim 170 medewerkers, en wij bieden onze werknemers 

uitstekend werkgeverschap, opleidingskansen en doorgroeimogelijkheden. Momenteel zijn we op zoek naar: 

Patholoog    
(fulltime  &  waarnemers) 

DE  AFDELING 
De afdeling pathologie van het ADC verzorgt de pathologie diagnostiek voor Curaçao en voor een 
deel van de omliggende eilanden en omvat histologisch en cytologisch onderzoek als mede cer-
vixuitstrijken en klinische obducties voor de ziekenhuizen, huisartsen en vrijgevestigde specialisten.  
Het laboratorium is sinds 2015 gevestigd in een nieuwe, moderne huisvesting en is sinds 2017 ISO 
15189 geaccrediteerd. Sinds kort worden ook enkele aanvullende oncologische moleculaire bepalin-
gen binnen het ADC verricht. 
 

DE FUNCTIE                                                                                                                                                          
Als ervaren (en praktisch gerichte) patholoog draagt u zorg voor de diagnostiek en levert u een    
bijdrage aan de behandeling van patienten op basis van pathologisch weefsel– en celveranderingen. 
U beoordeelt, adviseert en/of beslist mede over diagnostiek en behandelplannen van individuele 
patiënten en rapporteert en signaleert resultaten die acuut klinisch handelen vereisen.  U adviseert 
medisch specialisten, ziekenhuizen, gezondheidsinstellingen en huisartsen over de keuze en wijze 
van inzet van methoden en technieken. U volgt wetenschappelijke ontwikkelingen en vertaalt deze 
naar het eigen vakgebied, verricht wetenschappelijke onderzoeken en bewaakt de kwaliteit van 
producten en diensten. 
 

UW PROFIEL                                                                                                                                  
BIG-geregistreerde patholoog  

• specialistische kennis van het vakgebied, laboratoriumtechniek (op niveau) en kennis van voor 
de functie relevante medische specialismen; 

• brede kennis en ervaring in/met complexe diagnostiek;  

• het kunnen werken in multidisciplinaire behandelteams; 

• het uitdragen van wetenschappelijke kennis; 

• management vaardigheden en excellente communicatieve vaardigheden (NE/EN);  

• servicegerichte instelling en flexibele werkhouding. 
 

HET AANBOD & PROCEDURE 

Wij bieden een marktconform salaris- en arbeidsvoorwaardenpakket aan. Voor nadere informatie 

kunt u contact opnemen met mevr. Nina Kooij via tel.(+5999)434-5173  of via e-mail naar 

nkooij@adcnv.com. U kunt uw sollicitatiebrief en cv vóór 15 december 2018 mailen naar             

mevr. M. Keli-Cicilia,  HRM Manager, e-mail: mkelicicilia@adcnv.com. 

www.adcnv.com 


