
 

  

Pathologie Friesland zoekt een  

ANALIST   IMMUUNHISTOCHEMIE
 

 

 

 

 
 

 

 

JOUW KWALITEITEN 

Als analist Immuunhistochemie (IHC) 

verricht je de Immuunhistochemische 

kleurtechnieken. Dit betreffen 

voornamelijk peroxidase- en 

fluorescentie technieken op 

verschillende weefsels. Je vervaardigd 

zelfstandig de coupes en controles ten 

behoeve van IHC bepalingen zoals 

paraffine en vries.  

Het zelfstandig uitvoeren van 

technische kwaliteitscontrole ligt bij ons 

hoog in het vaandel. 

Je bent energiek en in staat om 

zelfstandig 

laboratoriumwerkzaamheden te 

verrichten. Je hebt een proactieve 

instelling en werken onder tijdsdruk is 

voor jou geen probleem! 

In teamverband werken vind je leuk en 

je bent  flexibel en collegiaal. Het 

overzicht bewaren en kunnen prioriteren 

is bij jou in goede handen.     

Je beschikt over een afgeronde 

laboratorium opleiding (MLO/HLO) en 

een opleiding of ervaring op het gebied 

van IHC is een pré.  

 

DE ORGANISATIE 

Als zelfstandige organisatie verrichten 

we vanuit Leeuwarden de pathologie 

diagnostiek voor de provincie Friesland 

en een deel van de Noordoostpolder. 

  

Wij werken met een team van 79 

medewerkers, waarvan 13 klinisch 

pathologen en 1 klinisch moleculair 

bioloog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We doen alles voor de diagnose.  

Dat betekent dat we blijven zoeken en 

denken om het maximale te bereiken. 

 

We zijn ISO15189 geaccrediteerd.  

 

De sfeer binnen Pathologie Friesland is open, 

informeel en betrokken. 

 

WIJ BIEDEN 

We bieden een fulltime dienstverband  

(36 uur) voor in eerste instantie 1 jaar met 

zicht op verlenging.  

De aanstelling is conform de 

arbeidsvoorwaardenregeling voor cao 

ziekenhuizen.   

 

BELANGSTELLING? 

Herken je jezelf in dit profiel en heb je een 

innovatieve insteek?  

Dan nodigen wij jou van harte uit te 

reageren.    

 

Voor meer informatie kun je contact 

opnemen met  Anja ten Berge,  

teamleider Histologie & IHC, via 

telefoonnummer  058 - 293 93 93.   

 

Jouw sollicitatiebrief met CV ontvangen 

we uiterlijk 31 oktober aanstaande en kun 

je sturen aan Nienke Dijkstra-de Groot, 

adviseur P&O, via 

PenO@pathologiefriesland.nl. 

 

In week 45 en 46 worden de 

kennismakingsgesprekken gepland. Een 

aantal dagen meelopen kan onderdeel 

uitmaken van de procedure.  
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