
 

Wegens pensionering zijn we binnen de vakgroep Pathologie van OLVG Lab BV, op zoek naar 2 

nieuwe collega’s die met plezier het vak uitoefenen en zich willen inzetten voor een goede 

samenwerking binnen de nieuw te vormen vakgroep en een verbindende rol kunnen vervullen met de 

overige medewerkers op de afdeling. Eén vacature willen we zo snel mogelijk invullen, de andere 

vacature per oktober 2021. 

 

OLVG Lab BV is hét ambitieuze laboratorium van Amsterdam en omgeving met de drie disciplines 

klinische chemie, medische microbiologie en pathologie in één gezamenlijke organisatie 

Binnen de vakgroep Pathologie van OLVG Lab BV verrichten we diagnostisch onderzoek over de 

volle breedte van de pathologie. Moleculair diagnostisch onderzoek vindt plaats in samenwerking met 

het AUMC, locatie AMC. De gezamenlijke afdeling heeft opleidingsbevoegdheid en is verbonden aan 

het opleidingscluster AUMC, locatie AMC (4 AIOS) en locatie VUmc (1 AIOS). We zijn ISO 15189 

geaccrediteerd. De pathologen hebben allen een aanstelling van 0,84 fte.  

 

Sinds 1 januari 2021 is de afdeling Pathologie van Tergooi in Blaricum geïntegreerd in OLVG Lab BV. 

Dit betreft nu een afdeling van ruim 100 medewerkers inclusief een vakgroep van 12 pathologen 

verdeeld over 2 locaties; Amsterdam Oost en Blaricum. Het streven is om in de nabije toekomst met 

een groot deel van de laboratoria, te verhuizen naar nieuwbouw gelegen bij onze locatie in West.  

 

Van u wordt ook verwacht dat u een aandachtsgebied heeft of wil ontwikkelen. We verwachten voorts 

van u dat u actief deelneemt aan de opleiding van AIOS-pathologie en participeert in onderwijs en 

managementtaken t.b.v. de afdeling. Deelname aan ziekenhuiscommissies en andere stafactiviteiten 

is inherent aan de functie. Affiniteit met opleiding, management of wetenschappelijk onderzoek strekt 

tot aanbeveling. Vanwege de opbouw binnen de bestaande groep zoeken wij één patholoog met 

tenminste een aantal jaren ervaring en één patholoog die aan het begin staat van zijn of haar carrière. 
 

Wij bieden een afwisselende en uitdagende functie in een plezierige en ambitieuze werkomgeving. 

Aanstelling vindt plaats in dienstverband, volgens de richtlijnen en aanstellingsprocedure die gelden 

voor OLVG Lab BV. Het salaris is gebaseerd op de AMS en kent daarnaast een productie-afhankelijk 

variabel salarisdeel.  

 

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de heer dr. J.J. Oudejans, 

patholoog (secretariaat Tergooi: 088-7532008 of secretariaat OLVG: 020-5993181) of met mevrouw 

dr. A. Leyte, directeur OLVG Lab BV (020-5993161).   

Interesse kijk dan op https://www.werkenbijolvg.nl/vacatures/patholoog-45981.html en solliciteer via de 

sollicitatiebutton. Gesprekken zullen plaatsvinden in de tweede helft van februari. 

https://www.werkenbijolvg.nl/vacatures/patholoog-45981.html

