Ben jij apothekersassistent en wil je je verder
specialiseren?
Lees dan snel verder… Er is een vacature op onze locatie in Bleiswijk.
Wie is Zorgapotheek en wat is je rol?
Zorgapotheek is een gespecialiseerde apotheek voor zorginstellingen. Als
apothekersassistent werk je in een team en ben je het aanspreekpunt voor de klant. Je hebt
hierbij direct contact met de artsen, verpleegkundig specialisten en andere zorgverleners. Je
bent daarin een vertrouwde adviseur. Samen zorg je ervoor dat er goede farmaceutische
zorg verleend kan worden aan de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.
Zorgapotheek heeft geen baliefunctie en er komen geen patiënten bij ons langs. Zoveel
mogelijk zaken zijn in eigen hand en we vinden het belangrijk dat jij volop met je vak bezig
kunt zijn. En als je wilt kun je je verder specialiseren en expertise opdoen.
Wat vragen we van je?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je vindt het leuk om met gespecialiseerde klanten om te gaan
Je kunt goed communiceren
Je hebt een goed oplossend vermogen
Je vindt het leuk om samen te werken in een klantenteam
Je geniet ervan om vakinhoudelijk bezig te zijn
Je bent in bezit van rijbewijs B
Je bent minimaal 3 dagen beschikbaar
Het zou mooi zijn als je al ervaring hebt met Medimo, FarmedRx en CGM apotheek

Wat bieden we?
•
•
•

Werken in een leuk team en een fijne werkomgeving
Allerlei mogelijkheden om je te ontplooien
Goede arbeidsvoorwaarden volgens de cao-apotheken

Als je het leuk vindt om te weten…Zorgapotheek wordt zeer gewaardeerd door de
zorginstellingen. Als apothekersassistent krijg je de ruimte om de klant heel goed te
ondersteunen en dat geeft echt voldoening.
Ben je nieuwsgierig geworden: Neem dan telefonisch contact op met Imke Buitenhuis
06-1530 6661 of met Ingrid Lyazid 06-2450 4647 Zij kunnen je alles vertellen.
We zien je CV graag tegemoet en stuur dit naar: sollicitatie@zorgapotheek.nl

