
Over Eurofins PAMM
Eurofins PAMM is hét regionale centrum voor pathologie in 
Zuidoost-Brabant. Wij werken hiertoe intensief en structureel 
samen met de verschillende ziekenhuizen in de regio, 500 
huisartsen en andere zorginstellingen. De pathologieafdeling van 
Eurofins PAMM bevindt zich in Eindhoven en telt ongeveer 100 
medewerkers.

Functieomschrijving
Eurofins PAMM zoekt pathologen ter uitbreiding van de vakgroep. 
Zowel ervaren pathologen, als AIOS in de laatste fase van de 
opleiding nodigen we van harte uit te solliciteren. Expertise in of 
interesse voor gastro-intestinale pathologie is voor 1 van de 
posities een pre, maar ook kandidaten die andere 
aandachtsgebieden prefereren komen in aanmerking.  
•   Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van 

patiëntendiagnostiek voor zowel ziekenhuizen als huisartsen 
en andere instellingen.

•   Je participeert in multidisciplinaire overleggen, commissies en 
onderwijs.

•   Je bent gespecialiseerd of bereid je te specialiseren in enkele 
deelspecialismen.

•   Interesse in wetenschappelijk onderzoek, kwaliteits- of 
managementtaken wordt gewaardeerd.

Je herkent je in de volgende  
vaardigheden en eigenschappen
•   Enthousiast, verantwoordelijk en gedreven;
•   Collegiaal, daadkrachtig, betrokken 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.

Onze kernwaarden – trots, vertrouwen en plezier – sluiten aan op 
jouw persoonlijkheid.

pamm.nl
eurofins-clinicaldiagnostic.nl

Deze vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern bekend gemaakt. 

Vacature
Patholoog

Interesse?
Neem voor meer informatie over de functie contact 
op met één van de 2 patholoog-stafvoorzitters: 
Clément Huysentruyt of Peter van Zwam, via  
T. 088 – 444 2200
E.  c.huysentruyt@pamm.nl of  

p.van.zwam@pamm.nl

We ontvangen je sollicitatie graag voor  
15 augustus 2022. Je kunt deze sturen naar  
Anthéra Peeters, manager P&O via E. po@pamm.nl

DE AFDELING
Ons laboratorium voor pathologie is gevestigd in Eindhoven en 
beschikt over moderne faciliteiten waaronder een moleculair 
laboratorium. De diagnostiek wordt middels digitale pathologie 
verricht. We werken in een informele sfeer samen met ongeveer 
100 medewerkers waarvan 15 pathologen en 1 moleculair 
bioloog (KMBP). Eurofins 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. De afdeling is ISO 
15189 geaccrediteerd en beschikt over de B-opleiding in affiliatie 
met het Radboudumc.

ONS AANBOD
•   Voor zeker 1 van de posities een vast contract voor 0,8 - 1,0 fte.
•   Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens de AMS-regeling 

uitgebreid met extra toeslagen.
•   Eurofins PAMM biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

waaronder een digitale thuiswerkplek.


