
       Patholoog, 0,84 FTE      

Wie zijn wij 

OLVG Lab BV is het ambitieuze laboratorium van Amsterdam en omgeving met de drie disciplines klinische 
chemie, pathologie en medische microbiologie in één gezamenlijke organisatie. We werken daar voor OLVG, 
maar ook voor andere ziekenhuizen, klinieken en huisartsenpraktijken. We zijn continu in ontwikkeling en 
werken slim en professioneel met elkaar samen. Bij OLVG Lab BV werken ruim 300 medewerkers. Het 
laboratorium kent een grote diversiteit aan analyses en onderzoeken. OLVG Lab BV heeft een 
organisatiestructuur met resultaatverantwoordelijke vakgroepen die rapporteren aan de directie. De 
kernwaarden van OLVG Lab BV zijn, Betrouwbaar, Klantgericht, Topkwaliteit, Betrokken en Resultaatgericht. 
 
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. Onze afdeling heeft opleidingsbevoegdheid en is verbonden aan het opleidingscluster AUMC, locatie 
AMC (2 AIOS) en locatie VUmc (1 AIOS). We zijn ISO 15189 geaccrediteerd. De vakgroep Pathologie bestaat op 
dit moment uit 8 pathologen (allen 0,84 fte). 
 
Er zijn vergevorderde plannen om in de loop van 2020 te integreren met de afdeling Pathologie van Tergooi in 
Blaricum. Er ontstaat dan een vakgroep van 12 pathologen verdeeld over 2 locaties. OLVG Lab BV zal naar 
verwachting over 2 jaar verhuizen naar nieuwbouw op het terrein van OLVG West. Zodra dit klaar is verhuizen 
beide afdelingen naar deze nieuwe locatie. 

 
Wat zoeken wij 
Wegens pensionering van 1 van de collega’s zijn wij op zoek naar een nieuwe collega, bij voorkeur met enige 
jaren ervaring, die met plezier het vak uitoefent en zich wil inzetten voor een goede samenwerking binnen de 
nieuw te vormen vakgroep maar ook een verbindende rol kan vervullen met de overige medewerkers op de 
afdeling. Het vak wordt in de volle breedte uitgevoerd maar iedere patholoog heeft een aandachtsgebied. Van 
de nieuwe collega wordt verwacht dat na overleg met de vakgroep een aandachtsgebied wordt ontwikkeld. 
Verder wordt verwacht dat nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied worden gevolgd en er bereidheid is 
om zo nodig deze op de afdeling te implementeren. Affiniteit met kwaliteitssystemen en op termijn interesse in 
een bestuurlijke taak strekt tot aanbeveling. 
 
Wat bieden wij 
Wij bieden een afwisselende en uitdagende functie in een plezierige en ambitieuze werkomgeving. OLVG Lab 
BV heeft een organisatiestructuur met resultaatverantwoordelijke diagnostische afdelingen die rapporteren 
aan de directie. Aanstelling vindt plaats in dienstverband, volgens de richtlijnen die gelden voor OLVG Lab BV. 
Het dienstverband is in eerste instantie voor de duur van één jaar met de intentie tot aanstelling voor 
onbepaalde tijd. Het salaris is gebaseerd op de AMS en kent daarnaast een variabel salarisdeel.  

 
Solliciteren? 
Dus ben jij die collegiale, flexibele, standvastige teamplayer en heb je interesse om in een leuk, dynamisch, 

professioneel team te komen werken stuur dan je sollicitatie naar hrmlab@olvg.nl.  

Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met de heer dr. P. Drillenburg, medisch manager 

Pathologie OLVG Lab B.V. via het secretariaat van de afdeling, telefoonnummer (020) 5993181 of met mevrouw 

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