
 
Postadres: Postbus 516, 7550 AM  HENGELO Bezoekadres: Boerhaavelaan 59, Hengelo  
Telefoon: 088 – 537 45 00, Fax 088 - 537 45 01 ING: 68.61.49.165 
Website: http://www.labpon.nl      Handelsregister KVK nr. 41032033 

 

 
Vanwege groei van de perifere diagnostiek is de medische staf van LabPON op zoek naar een: 

 

PATHOLOOG 
(0.8 – 1.0 fte) 

Wat ga je doen? 

• Je wordt onderdeel  van de medische staf LabPON bestaande uit achttien pathologen inclusief jijzelf 

• Je voert diagnostiek uit voor de vier ziekenhuizen en ruim 300 huisartspraktijken in Oost Nederland en 
daarbuiten 

• Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van complementaire taken  
 

Wat vragen wij van jou?   

• Een enthousiaste houding met een gedreven persoonlijkheid  

• Initiatiefrijk en oplossingsgerichte visie   

• Je kunt goed uit de voeten in een dynamische organisatie 

• Naast de patiëntgebonden taken zet jij je graag in voor het organisatiebelang van LabPON 

• Interesse in het ontwikkelen van één of meer subspecialismen / aandachtsgebieden 

• Actieve participatie in complementaire taken  

• Beschikbaarheid met voorkeur per 1 december 2022 

• AIOS in de laatste fase van hun opleiding worden uitgenodigd te solliciteren 
 
Wat hebben we jou te bieden? 
LabPON is een vooruitstrevende organisatie waarbij digitale pathologie het uitgangspunt vormt. De 
arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO AMS en inschaling is afhankelijk van ervaring. Daarnaast kun je rekenen op 
een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Een meeloop dag(en) en eventueel een assessment zijn onderdeel 
van de sollicitatieprocedure. De aanstelling is in eerste instantie voor bepaalde tijd.  
 
Wat moet je weten over LabPON? 
LabPON staat voor Laboratorium Pathologie Oost-Nederland. Wij zijn gevestigd in Hengelo (OV) en voeren 
pathologisch onderzoek uit voor de ziekenhuizen en huisartsenpraktijken in de regio's Twente en Achterhoek-Oost. 
Het laboratorium maakt gebruik van state of the art technieken en apparatuur. LabPON is organisatorisch verdeeld in 
de afdelingen Histologie, Cytologie, Moleculaire pathologie en Medische administratie. Met name de moleculaire 
pathologie wordt een steeds belangrijker onderdeel binnen ons vakgebied.  
Op dit moment werken er 17 pathologen en ruim 90 analisten en medisch- administratief medewerkers. LabPON werkt 
op facilitair gebied samen met het Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek, dat in hetzelfde pand is gevestigd.  
 
Interesse?  
Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Ilse Diederen, medisch manager of met Kimberly 
van der Oord, vakgroepbestuur, per telefoon (088) 5374500.  
 
Ben je enthousiast geworden? 
Mail je sollicitatie uiterlijk 1 oktober naar sollicitatie@labpon.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 41.  
 
De vacature wordt zowel in- als extern geplaatst en acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
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