Patholoog, OLVG Lab BV
Functie:
Locatie:
Afdeling:

Patholoog
Amsterdam Oost en Blaricum
Pathologie

Over de functie
Voor onze vakgroep Pathologie van OLVG Lab BV zijn we op zoek naar een nieuwe collega die met
veel enthousiasme het vak uitoefent en zich wil inzetten voor een goede samenwerking binnen de
recent gefuseerde vakgroep en een verbindende rol kan vervullen met de overige medewerkers op de
afdeling. Deze vacature kan in overleg ingevuld worden vanaf augustus 2022.
Binnen de vakgroep Pathologie van OLVG Lab BV verrichten we diagnostisch onderzoek over vrijwel
de volle breedte van de pathologie. Moleculair diagnostisch onderzoek vindt plaats in samenwerking
met het A-UMC. De afdeling heeft opleidingsbevoegdheid en is verbonden aan het opleidingscluster
A-UMC. We hebben 2 à 4 AIOS in opleiding. De pathologen hebben allen een aanstelling van 0,84 fte.
Over OLVG Lab BV
OLVG Lab levert innovatieve en doelmatige integrale laboratoriumdiagnostiek in de volle breedte, in
combinatie met deskundige en laagdrempelige consultatie en met een hoog serviceniveau, zodat
medisch professionals de patiënt tijdig de beste zorg kunnen leveren. OLVG Lab is hét integrale
laboratorium van Groot-Amsterdam en omgeving met de drie laboratorium disciplines klinische
chemie, medische microbiologie en pathologie in één organisatie. De disciplines zijn nauw met elkaar
en een aantal partners verbonden in een netwerk met steeds verder geharmoniseerde apparatuur en
methoden, een grotendeels gezamenlijk laboratoriuminformatie- systeem en een gezamenlijke
logistieke inrichting. Met ruim 390 collega’s zijn we in staat om, vanuit een krachtige netwerk
organisatie, het volledige diagnostische palet aan de regionale en landelijke markt aan te bieden.
Zowel het OLVG is onze klant als ook andere ziekenhuizen, ZBC’s en huisartsenpraktijken. We zijn
continu in ontwikkeling en werken slim en professioneel samen. In de nabije toekomst zal een groot
deel van de organisatie verhuizen naar een nog te bouwen nieuw state-of-the-art laboratorium in
Amsterdam-West.
Over de afdeling
Pathologie
De afdeling Pathologie heeft een open en laagdrempelige cultuur. Het team bestaat uit zo’n 90
collega’s waaronder medisch secretaresses, histologisch en cytologisch analisten, pathologen en
AIOS. De afdeling is kwaliteitsgericht (ISO 15189 geaccrediteerd) en verricht diagnostisch onderzoek
over de volle breedte van de pathologie. De afdeling werkt momenteel op twee locaties (Blaricum en
Amsterdam-Oost) en zal op termijn verhuizen naar één locatie in Amsterdam-West.

Functie-eisen
Van u wordt ook verwacht dat u een aandachtsgebied heeft of wil ontwikkelen. We verwachten voorts
van u dat u actief deelneemt aan de opleiding van AIOS-pathologie en participeert in onderwijs en

managementtaken t.b.v. de afdeling. Deelname aan ziekenhuiscommissies en andere stafactiviteiten
is inherent aan de functie. Affiniteit met opleiding, management of wetenschappelijk onderzoek strekt
tot aanbeveling. Gezien de opbouw binnen de bestaande groep zoeken zij we naar een jongere
patholoog, waarbij ook pathologen kunnen reageren die aan het begin staan van zijn of haar carrière.
Wij bieden
Wij bieden een afwisselende en uitdagende functie in een plezierige en ambitieuze werkomgeving.
Aanstelling vindt plaats in dienstverband, volgens de richtlijnen en aanstellingsprocedure die gelden
voor OLVG Lab BV. Het salaris is gebaseerd op de AMS en kent daarnaast een productie-afhankelijk
variabel salarisdeel.
Interesse in deze vacature?
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de heer dr. J.J. Oudejans,
patholoog (06-18937789) of met mevrouw dr. A. Leyte, directeur OLVG Lab BV (020-5993161).
Interesse? Solliciteer dan uiterlijk 10 juni via de sollicitatiebutton. Gesprekken zullen plaatsvinden in de
maanden juni/juli. Een assessment kan tot de procedure behoren.

