Pluripharm Groep is uitgegroeid tot een landelijke speler
van formaat en dé full service provider voor zelfstandige
openbare apotheken, poliklinische apotheken, apotheken van
ziekenhuizen en cliënten van instellingen.
Voor de ondersteuning van diverse bedrijfsonderdelen zoeken wij:

Responsible Person GDP Pluripharm
Groothandel / Apotheker Thuisapotheek

Ambitieuze

APOTHEKERS
m/v

QP (in opleiding) / RP – 36-40 uur, Alkmaar
Wij zoeken een gevestigd apotheker (bij voorkeur apotheekopleider) voor
de Thuisapotheek, onze landelijk werkende apotheek die de medicatie
gratis bij de patiënt thuis of op het werk bezorgt. Thuisapotheek regelt
ook de herhaalrecepten bij de eigen arts en bewaakt de voorraad en
medicijngebruik door de patiënt.
Daarnaast word je als QP (in opleiding) / RP verantwoordelijk voor de
vrijgifte van extern omgepakte producten en voor verbetertrajecten,
intern en bij onze leveranciers. Je geeft leiding aan twee
kwaliteitsmedewerkers.
Jouw profiel
• Ervaring binnen de farmaceutische groothandel / industrie.
• Proactief, flexibel, besluitvaardig, kritisch en stressbestendig.
• Sterk in delegeren en multitasken tussen apotheek en industrie.
• K
 ennis van wet- en regelgeving: EU GMP en GDP richtlijnen, ISO
9001:2015, ADR, PGS-15 en Voedsel en warenwet.
• Ervaring met kwaliteitsverbeteringen; ervaring als QP en/of RP is een pre.

Tweede apotheker Instellingsapotheek
36-40 uur, Capelle aan den IJssel
Instellingsapotheek levert diensten en farmaceutische zorg aan cliënten van zorginstellingen.
Wij maken het verschil als het gaat om het ontzorgen van de instelling en het leveren van
toegevoegde waarde aan specialist ouderengeneeskunde en verpleging. We zijn 7x24 uur
beschikbaar. Wegens groei zoeken we nu voor de vestiging in Capelle aan den IJssel een
Tweede apotheker.
Jouw profiel
• Affiniteit met farmaceutische vraagstukken binnen ouderengeneeskunde.
• Sterk in kwaliteitsbewaking.
• S tevige persoonlijkheid, met overtuigingskracht en een positieve instelling;
samenbindend en communicatief vaardig.
• Bij voorkeur thuis in Pharmacom oud/nieuw, Farmed Rx en Medimo.

“Pluripharm heeft een
informele cultuur.
Hard werken gaat hand
in hand met humor en een
persoonlijke benadering.”

Ons aanbod
• Een prachtjob met uitstekende
arbeidsvoorwaarden.
• A
 lle kansen om jezelf te ontplooien en het
verschil te maken als apotheker.
• E en grote mate van zelfstandigheid met
ruimte om bij te dragen aan de groei en
doorontwikkeling van ons bedrijfsconcept.
• Salariëring conform richtlijnen KNMP.

GDS apotheker 32-40 uur, Breda / Zwolle
Je wordt eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van Pluripack, onze
GDS (baxter)apotheek die medicatierollen maakt voor meer dan
40.000 patiënten van apotheken en zorginstellingen. Hoofdprioriteit is
maximale veiligheid voor de cliënt en ondersteuning van de zorg.
Jouw profiel
• Sterk in GDS/GMP.
• S tevige persoonlijkheid, met overtuigingskracht en een positieve
instelling; samenbindend en communicatief vaardig.
• Klant- en resultaatgerichtheid – “do the job” mentaliteit.

Belangstelling?
• K
 ijk dan voor de uitgebreide vacature op
www.pluripharm.nl.
• A
 l overtuigd? Mail dan je cv en korte
motivatie naar solliciteren@pluripharm.nl.

