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Deze vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern bekend gemaakt.  

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Vacature
Analist Immunohistochemie
32 – 36 uur

Interesse?
Neem voor meer informatie over de functie  
contact op met Patrick van Zon, teamleider, via  
T. 088 – 444 2225 of
E. p.van.zon@pamm.nl  

We ontvangen je sollicitatie graag voor 8 oktober 
2022. Je kunt deze sturen naar Anthéra Peeters, 
manager P&O via E. po@pamm.nl

Over Eurofins PAMM
Eurofins PAMM is hét regionale centrum voor infectieziekten 
en pathologie in Zuidoost-Brabant. Wij werken hiertoe intensief 
en structureel samen met de verschillende ziekenhuizen in 
de regio, 500 huisartsen, de GGD, (VVT) zorginstellingen en 
verloskundigenpraktijken. Als vooraanstaand kennisinstituut 
houden wij ons naast diagnostiek, consultatie en preventie bezig 
met innovatie van het werkveld door toegepast onderzoek en 
nascholing. Bij Eurofins PAMM werken ruim 250 medewerkers, 
verdeeld over twee locaties.

Functieomschrijving
Voor de afdeling immunologie en moleculaire diagnostiek  
zijn we op zoek naar een analist.
•    Je verzorgt de aanvraagverwerking en het snijden  

van paraffinecoupes voor immunologische kleuringen.
•    Je draagt zorg voor het kleuren van immunologische testen  

op automatische stainers.
•    Je verzorgt het invriezen van weefsels en maakt vriescoupes 

ten behoeve van fluorescentie diagnostiek. 
 
Je herkent je in de volgende vaardigheden en eigenschappen
•    Je hebt een MBO laborantenopleiding afgerond.
•    Bij voorkeur immunologische ervaring in de pathologie.
•    Je hebt goede communicatieve vaardigheden.
•    Je werkt graag in een team en hebt een positieve en flexibele 

werkhouding.
•    Je neemt initiatief en kunt goed zelfstandig werken.
•    Je staat open voor nieuwe ontwikkelingen en bent bereid  

om eventueel aanvullende scholing te volgen.
 
 

De afdeling
De afdeling immunologie en moleculaire diagnostiek is een van 
de afdelingen van ons ons laboratorium voor pathologie.  
Er werken 13 analisten en samen streven we naar een optimale 
dienstverlening in een informele werksfeer. Er is volop ruimte voor 
verdere implementatie van nieuwe ontwikkelingen. Digitalisering 
en automatisering zijn speerpunten. Op ons laboratorium voor 
pathologie werken we samen met ongeveer 100 medewerkers 
waarvan 15 pathologen en 1 moleculair bioloog (KMBP-er).

Ons aanbod
•  Een dienstverband van 32 - 36 uur per week.
•   Salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, van maximaal  

€ 3.468,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband.
•  Standplaats is Eindhoven


