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die verder kijkt  

Klinisch patholoog  

FUNCTIEOMSCHRIJVING 
PAMM zoekt een patholoog voor een tijdelijke 0.8 FTE 

aanstelling. Ervaring is een pre, maar ook als je bezig bent 

met het afronden van je opleiding nodigen we je van harte uit 

te solliciteren.  

- Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van 
patiëntendiagnostiek voor zowel ziekenhuizen als 
huisartsen en andere instellingen. 

- Je participeert in multidisciplinaire overleggen. 
- Er is mogelijkheid tot subspecialisatie.  

 
JE HERKENT JE IN DE VOLGENDE VAARDIGHEDEN EN 
EIGENSCHAPPEN 
- Zelfstandig, enthousiast en gedreven 
- Collegiaal, daadkrachtig en flexibel 
- Je werkt graag in teamverband en je ontwikkelt je tot 

een cruciale partner bij multidisciplinair overleg. 
- Communicatief vaardig, zowel mondeling als op papier 
- Je staat open voor nieuwe ontwikkelingen, zoals 

digitalisering en taakherschikking. 
 
Onze kernwaarden - vertrouwen, verbinden en vernieuwen - 
sluiten aan op jouw persoonlijkheid. 

 

 

 

DE AFDELING 
Ons laboratorium voor pathologie beschikt over moderne 

faciliteiten. De diagnostiek wordt al grotendeels middels 

digitale pathologie verricht. We werken in een informele 

sfeer samen met ongeveer 100 medewerkers waarvan 15 

pathologen en 1 moleculair bioloog (KMBP). PAMM verzorgt 

de pathologie voor de 4 ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant 

(waaronder 2 top-klinische ziekenhuizen), alsook huisartsen 

en andere zorginstellingen met een interessant aanbod van 

diagnostiek.  

 
ONS AANBOD 
- Een tijdelijk contract van 6 maanden (0,8 fte) met 

mogelijk zicht op verlenging van de tijdelijke aanstelling. 
- Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens de AMS-

regeling. 
- PAMM biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
- Mogelijkheid om vanaf 1 maart 2020 aan de slag te gaan. 

  
INTERESSE? 
Neem voor meer informatie over de functie contact op met 
één van de 2 patholoog-stafvoorzitters: Clément Huysentruyt 
of Franka van Merriënboer, via T. 088 – 4442200 of  
E. c.huysentruyt@pamm.nl of f.van.merrienboer@pamm.nl. 
We ontvangen je sollicitatie graag voor 7 februari 2020. Je 
kunt deze sturen naar Anthéra Peeters, manager P&O via E. 
PO@pamm.nl. 
 

0,8 FTE  
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