
Over Eurofins PAMM
Eurofins PAMM heeft 2 laboratoria in de regio Zuidoost-Brabant
waarvan het laboratorium voor medische microbiologie in
Veldhoven is gevestigd en het laboratorium voor pathologie
in Eindhoven. Vanaf mei 2022 maakt Stichting PAMM onderdeel 
uit van Eurofins Clinical Diagnostics en gaan we verder onder de
naam Eurofins PAMM. Dit geeft ons lab de unieke kans om
ons de komende jaren samen met Eurofins met kracht door
te ontwikkelen tot een van de meest innovatieve en kwalitatief
hoogstaande aanbieders van integrale medische diagnostiek
in Nederland. Ter uitbreiding van onze service aan de bij ons 
aangesloten zorgverleners zoeken wij een internist infectioloog.  

Functieomschrijving
•    Samen met de vakgroep microbiologie geef je invulling  

aan onze ambitie om tot een regionaal beleid te komen  
op het gebied van diagnostiek, behandeling en surveillance 
van infectieziekten. 

•   Je maakt onderdeel uit van het team dat het regionale 
antibioticabeleid vormgeeft.

•   Als internist infectioloog ben je intensief betrokken bij  
de klinische zorg. 

•   Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek wordt  
door ons gestimuleerd en gefaciliteerd. 

Je herkent je in de volgende vaardigheden en eigenschappen
•    Je vindt het leuk om in een multidisciplinair team samen 

te werken om zo tot de beste diagnose en behandeling te 
komen voor de individuele patiënt.

•   Je hebt een passie voor innovatie. Je volgt de ontwikkelingen 
binnen je vakgebied op de voet en schept er plezier in om 
nieuwe kennis en richtlijnen in de kliniek te implementeren.

•   Je bent prima in staat om de functie zelfstandig en naar  
eigen inzicht in te vullen. Uiteraard met inachtneming 
van wettelijke bepalingen, professionele standaarden en 
organisatorische kaders.

•  Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden.

pamm.nl
eurofins-clinicaldiagnostics.nl

Deze vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern bekend gemaakt. 

Vacature
Internist - infectioloog

Ons aanbod
•    Eurofins PAMM biedt een uitdagende functie in  

een ambitieuze organisatie. 
•   We hanteren voor onze arbeidsvoorwaarden de AMS. 
•   Zowel parttime werken als (deels) vanuit huis werken  

behoort tot de mogelijkheden. 
•   Eurofins PAMM ondersteunt en faciliteert ontwikkel- en 

opleidingswensen met een jaarlijks vast budget. 
•  Je pensioenopbouw loopt via Pensioenfonds Zorg & Welzijn. 
•  Je ontvangt een vakantietoeslag van 8%.
•  De mogelijkheid om aan ons fietsplan deel te nemen.

Interesse?
Voor meer informatie neem contact op met  
Joke Spaargaren (j.spaargaren@pamm.nl) of
Andert Rosingh (a.rosingh@pamm.nl),  
beiden arts-microbioloog, of  
Froukjen Brameijer, directiesecretaresse,  
T. 088 – 444 2022

Je kunt je sollicitatie sturen naar Anthéra Peeters,
manager P&O via E. po@pamm.nl


