Teamplayer met kennis van farmacotherapie
“(Ziekenhuis)Apotheker gespecialiseerd in instellingen”

Vanwege een sterk groeiende vraag naar onze gespecialiseerde dienstverlening zoeken wij voor onze vestiging in
Bleiswijk een enthousiaste en deskundige

Apotheker
Minimaal 3 dagen in de week
Zorgapotheek levert dienstverlening en farmaceutische zorg aan cliënten van zorginstellingen. Wij helpen de
instelling door een efficiënte en veilige procesgang te organiseren en zo de medicatieveiligheid fors te verbeteren.
Met onze innovaties lossen wij huidige knelpunten in het proces op. Daarnaast zijn wij een professionele
sparringpartner voor de artsen waar wij mee samenwerken. Onze kennis, ons enthousiasme en onze wil om echt wat
te betekenen voor onze klanten zorgen ervoor dat wij een hoge klanttevredenheid realiseren.

Functie omschrijving
Als apotheker ben je vakinhoudelijk sterk en haal je plezier uit de interactie met de voorschrijvers. Zowel als het gaat
over de dagelijkse vragen en de receptcontrole, maar zeker ook als het gaat over het verzorgen van FTO en medicatie
reviews bij onze klanten op locatie. In onze groeiende organisatie bestaat er de mogelijkheid je te specialiseren in een
onderdeel van jouw vakgebied waar je interesse en passie ligt. Dit kan zowel intern als extern zijn. Als
gespecialiseerde apotheek leveren wij de medicatie af bij onze klanten. Dat betekent dat wij een apotheek zijn
zonder baliefunctie.

Functie eisen
•
•
•
•
•
•

Klant- en resultaatgericht: Do the job mentaliteit
Communicatief vaardig
Kennis van en interesse in farmacotherapie
Ervaring of interesse in instellingsfarmacie
Ervaring met het doen van FTO’s en medicatie reviews
Ervaring met de automatiseringssystemen CGM apotheek, Medimo en Farmedrx zijn een pré

Aanbod
Wij bieden een mooie uitdaging om jezelf te ontplooien zodat je voor onze klanten het verschil kunt maken. Je werkt
in een leuk team met 5 ervaren apothekers. In het team is leren van elkaar en klaar staan voor elkaar erg belangrijk.
Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO openbare apotheken.

Interesse?
Voor meer informatie: kijk op onze website www.zorgapotheek.nl of neem telefonisch contact op met Wilko van
Amelsfort via 06-15090660. Je sollicitatiebrief en CV kun je sturen via email naar: sollicitatie@zorgapotheek.nl
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