Klinisch Moleculair Bioloog
Tilburg, 28-32 uur per week
Ben jij die enthousiaste KMBP'er die wij zoeken? Sta je open voor nieuwe ontwikkelingen in
het vakgebied en heb jij de capaciteit om zelfstandig nieuwe technieken te ontwikkelen en
introduceren? Vanwege het toenemende belang en vraag naar moleculaire diagnostiek zijn wij
op zoek naar jou!
Werken in een dynamische organisatie
Je gaat werken binnen de nieuwe organisatie pathologie Zuid-West Nederland. De vakgroep
en laboratoria zijn verdeeld over twee locaties in Bergen op Zoom en Tilburg. Over beide
locaties zijn 9 pathologen werkzaam die ondersteund worden door ongeveer 70 medewerkers.
De moleculaire diagnostiek speelt een steeds belangrijker wordende rol in de integrale
oncologische patiëntenzorg ten behoeve van de diagnostiek en therapiekeuze, in aanvulling op
bestaande histologisch en cytologisch onderzoek.
Je gaat werken binnen het laboratorium voor moleculaire diagnostiek. Het laboratorium is
gesitueerd op locatie Tilburg (in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis). Op de afdeling
moleculaire pathologie worden door 7 enthousiaste medewerkers genetische analyses van
tumoren uitgevoerd voor o.a. differentiaaldiagnose en het voorspellen van response op
therapie. Hiervoor maakt het laboratorium gebruik van een compleet scala aan methoden,
technieken en apparatuur. Technieken zoals next generation sequencing (NGS), fluorescentie
in situ hybridisatie (FISH), fragmentanalyse, methylering-specifieke MLPA en
clonaliteitsanalyse worden op aanvraag ingezet.
We dagen jou elke dag uit
Als KMBP'er ben je verantwoordelijk voor de reguliere moleculaire diagnostiek. Je werkt
samen met pathologen en oncologen aan de optimale diagnostiek en behandeling van
patiënten met kanker.
Je beoordeelt en interpreteert de resultaten van moleculair diagnostisch onderzoek en bent
verantwoordelijk voor de techniek, de kwaliteit en betrouwbaarheid van de uitvoering van de
analyse en je draagt zorg voor de rapportage van de resultaten aan de patholoog en
verslaglegging hiervan naar een laboratorium managementsysteem. Andere taken zijn het
deelnemen aan het multidisciplinair overleg (MDO) met pathologen en clinici, het begeleiden
van interne projecten, het opleiden en bijdragen aan het kwaliteitssysteem. Daarnaast word je
betrokken bij innovatie en implementatie van nieuwe moleculaire testen en/of technieken.
Wij bouwen op jouw enthousiasme en expertise
•

•
•
•
•
•

Je hebt de opleiding tot moleculair bioloog afgerond en bent bevoegd tot het
verrichten van moleculair diagnostische taken, conform de voorschriften in Nederland
(KMBP-registratie).
Je wordt enthousiast van verdere cursussen en scholing in het kader van de KMBPopleidingseisen.
Je hebt affiniteit en ervaring met geautomatiseerde data-analyse en bio-informatische
analyse.
Je hebt affiniteit en ervaring met het werken volgens kwaliteitsrichtlijnen.
Je kunt op een analytische en kritische manier processen bestuderen.
Je kunt zelfstandig werken, maar bent tegelijkertijd ook een teamspeler met goede
sociale en communicatieve vaardigheden.

•

Je hebt een flexibele werkhouding.

Maar nog veel belangrijker vinden we het dat jij gepassioneerd bent en een drive hebt om mee
te denken over de inhoud en de indeling van jouw werk.
Pathologie Zuid-West Nederland
Met ingang van 1 januari 2022 zijn de vakgroepen en laboratoria pathologie van het Bravis
ziekenhuis (Bergen op Zoom/Roosendaal) en het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis
(Tilburg/Waalwijk) samengegaan onder de naam Pathologie Zuid-West Nederland. Door deze
fusie zal er door het delen van kennis en kunde nog beter ingespeeld kunnen worden op
toekomstige kwaliteitseisen.
Waar je het voor doet?
•
•
•
•
•
•

Salarisschaal 75 conform cao-ziekenhuizen (minimaal € 5454,- en maximaal € 8291,o.b.v. 36 uur per week).
Een contract voor 1 jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.
Eindejaarsuitkering (8,33%) en vakantietoeslag (8,33%) en pensioenopbouw waarbij
werknemer en werkgever de premie delen.
Flexibele arbeidsvoorwaarden met o.a. bedrijfsfitness of aanschaf van fiets of laptop.
Voldoende vakantiedagen en flexibiliteit voor de juiste werk-privé balans.
Veel ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden, aandacht voor je fysieke en mentale
gezondheid via ons vitaliteitsportaal en een actieve personeelsvereniging.

Een unieke kans om bij te dragen aan de verdere moleculaire ontwikkeling van Pathologie
Zuid-West in samenspraak met de afdeling Moleculair van het Erasmus Medisch Centrum in
Rotterdam.
Iets voor jou?
Upload dan vóór 7 juni 2022 je cv en motivatiebrief via het sollicitatieformulier op onze
website. Je ontvangt dan snel meer informatie over het vervolg van de procedure.
Wil je meer informatie over deze vacature neem dan contact op met Hans Bruinsma,
teamleider moleculaire diagnostiek, via 013-2212604 of Bart Bliek, medisch directeur en
patholoog, via 088-7067453 of kom een keer langs om kennis te maken en een kop koffie te
drinken.
Het overleggen van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) is een verplicht onderdeel bij
alle functies bij aanname.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

