
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. 

Functieomschrijving
Bij Eurofins-PAMM zijn wij voor de afdeling moleculaire 
diagnostiek van de pathologie  op zoek naar een enthousiaste 
klinisch gericht moleculair bioloog. Afhankelijk van je opleiding  
(al dan niet geregistreerd KMBP) en ervaring kan het  
takenpakket wat verschillen.  
•   Je ondersteunt de klinisch moleculair bioloog in de pathologie 

(KMBP) en de (moleculair) pathologen.
•   Je bent verantwoordelijk voor implementatie van nieuwe testen 

en technieken binnen de moleculaire pathologie.
•   Je draagt mede zorg voor de validatie van de moleculaire 

diagnostiek uitgevoerd t.b.v. het voorspellen van respons op 
therapie of diagnostiek 

•   Je draagt zorg voor afstemming en overleg met de andere 
afdelingen op het laboratorium. 

•   Je bewaakt de voortgang van de werkzaamheden en kwaliteit. 
•   Je ontvangt leiding en legt verantwoording af aan de teamleider 

van immunologie en moleculaire biologie en de (senior) KMBP.
•   Je fungeert als vraagbaak voor analisten en pathologen,  

bv bij complexe moleculaire aanvragen.
•   Als KMBP ben je mede verantwoordelijk voor de reguliere 

moleculaire diagnostiek in de brede zin.

Je herkent je in de volgende vaardigheden en eigenschappen
•   Je bent WO-geschoold en gepromoveerd. 
•  Registratie als KMBP bij de NVVP is een pre.
•   Je hebt uitgebreide kennis van moleculaire biologie  

van tumoren (oncogenetica, oncologie, genetica). 
•   Je hebt ervaring met NGS (mutatie en/of genfusie analyse)  

en bij voorkeur ook met FISH en microscopie. 

pamm.nl
eurofins-clinicaldiagnostic.nl

Deze vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern bekend gemaakt. 

Vacature
Klinisch moleculair bioloog / KMBP

Interesse?
Neem voor meer informatie contact op met  
Judith Jeuken, KMBP via  
T. 088 – 444 2259 of  
j.jeuken@pamm.nl

We ontvangen je motivatiebrief en CV graag voor  
25 juli 2022. Je kunt deze sturen naar  
Anthera Peeters, manager P&O via E. po@pamm.nl

•   Je staat open voor nieuwe ontwikkelingen en vindt het leuk 
deze samen met de KMBP en analisten op te zetten. 

•   Je neemt initiatief,  kunt goed zelfstandig werken en bent 
kritisch en analytisch.

•   Je bent collegiaal, communicatief vaardig en hebt een 
positieve en flexibele werkhouding.

De afdeling
De Moleculaire pathologie vormt samen met Immunologie één 
afdeling waar 14 analisten werkzaam zijn. Tevens is er een nauwe 
samenwerking met de moleculaire afdeling van de microbiologie 
(Veldhoven). Op de gehele pathologie werken we samen 
met ongeveer 100 medewerkers waaronder 15 pathologen 
en 1 KMBP. De afdeling pathologie kijkt vol vertrouwen en 
enthousiasme naar de toekomst en ziet veel mooie kansen om 
onze (reeds hoogstaande) diagnostiek nog verder te innoveren en 
uit te breiden. Moleculaire pathologie is een van de speerpunten.

Ons aanbod
•   Een dienstverband van 0.6-1 FTE.
•   Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar 

met uitzicht op een vast contract.
•   Mogelijkheden tot een KMBPio traject worden onderzocht.
•   Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring.
•   Werkzaamheden vinden zowel in Eindhoven als Veldhoven plaats.


