
 
 
 

Het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie Dordrecht/Gorinchem 

(RLM) verzorgt de diagnostiek op het gebied van Medische Microbiologie en 

Infectieziekten voor het Albert Schweitzer ziekenhuis, het Beatrixziekenhuis, 

verpleeghuizen, huisartsen, verloskundigen en Dienst Gezondheid & Jeugd (voorheen 

GGD) in de regio Dordrecht/Gorinchem. Ons laboratorium werkt met diverse partners 

samen voor de beste zorg voor patiënt en aanvrager. In totaal zijn ruim 50 medewerkers 

werkzaam bij het RLM. Aan het RLM zijn 5 artsen-microbioloog verbonden. Het RLM is 

ISO 15189 geaccrediteerd. In samenwerking met het Erasmus MC verzorgen wij de B-

opleiding medische microbiologie (1 jarige opleiding). Voor meer informatie: www.rlm-

microbiologie.nl 

 

Wij zoeken een MEDISCH MOLECULAIR MICROBIOLOOG (0,8 fte) 

 

Wat verwachten wij van jou? 

 

Ben je een enthousiaste Medisch Moleculair Microbioloog (MMM), die het vak medische 

moleculair microbiologie in de volle breedte uitoefent en ga je een actieve bijdrage 

leveren aan de verdere ontwikkeling van de moleculaire diagnostiek in ons laboratorium? 

 

Je bent geregistreerd medisch moleculair microbioloog of verwacht voor 1 oktober 2021 

geregistreerd te worden.  

Je bent een teamspeler en beschikt over goede communicatieve en organisatorische 

vaardigheden. 

Je participeert, als lid van de medische staf/vakgroep van het RLM, in het opleiden van 

AIOS en stagiaires. 

Verklaring omtrent gedrag (VOG) is onderdeel van de sollicitatieprocedure. 

 

Wat kun je van ons verwachten? 

 

Wij bieden jou een dienstverband voor onbepaalde tijd aan voor deze veelzijdige functie 

in een goed geoutilleerd laboratorium met een enthousiast en ambitieus team.  

Arbeidsvoorwaarden en inschaling zijn conform de Cao Ziekenhuizen, schaal FWG 75 

afhankelijk van opleiding en ervaring. Bovendien kent het RLM goede secundaire 

arbeidsvoorwaarden zoals scholing door middel van eigen opleidingsbudget. 

 

Ben je de Medisch Moleculair Microbioloog die wij zoeken? 

 

Je kunt voor meer informatie over deze functie contact opnemen met mevrouw dr. Inge 

Huijskens, arts-microbioloog en directie RLM. Telefoon 078-6541356. 

Jouw sollicitatiebrief en CV graag vóór 15-7-2021 mailen naar i.huijskens@rlm-

microbiologie.nl 

 

Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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