Binnen ons ziekenhuis werken vele disciplines samen onder het motto “Steeds beter”. Een ieder
levert vanuit zijn deskundigheid en competenties een bijdrage aan het realiseren van de ambities van
Meander. Goede patiëntenzorg, gastvrijheid en zorgvernieuwing staan bij ons hoog in het vaandel.
De beste specialistische farmaceutische zorg leveren voor zowel klinische als poliklinische patiënten
van Meander Medisch Centrum is het doel van alle 140 medewerkers van de apotheek. In de volle
breedte wordt aan alle facetten van de ziekenhuisfarmacie gewerkt, van poliklinische farmacie tot
radiofarmacie, van TDM tot medicatieverificatie. Natuurlijk in samenwerking met alle andere
zorgverleners in het ziekenhuis en daarbuiten in de keten. Opleiding, onderzoek en innovatie is voor
ons onlosmakelijk verbonden met een toekomstbestendige uitoefening van ons vak.
De ziekenhuisapotheek van Meander heeft tevens een GMP-bereidingscentrum met doorlevering
aan (ziekenhuis)apotheken in heel Nederland. We bieden een stimulerende, professionele omgeving
met ambitie en collegialiteit. Naast bereidingen voor de individuele patiënt wordt een groot
assortiment van geneesmiddelen die niet in de handel zijn maar noodzakelijk voor een effectieve en
veilige farmacotherapie hier geproduceerd. De ziekenhuisapotheek heeft alle benodigde
vergunningen en certificaten. Om deze kwaliteit te borgen en toekomstbestendig uit te bouwen
wordt een QA-bureau opgestart, dat wordt vormgegeven en geleid door de nieuwe collega.
Wij zijn op zoek naar een fulltime

(Ziekenhuis) Apotheker Quality Assurance (QA)
Functieomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor de QA van de ziekenhuisapotheek in de volle breedte, de compliance
met wet- en regelgeving en wordt daarin bijgestaan door de medewerkers van de QA-afdeling.
Je ontwikkelt en implementeert het kwaliteitsbeleid, bent contactpersoon voor IGJ, leidt de
voorbereiding van (IGJ-)inspecties en stuurt de QA-afdeling aan. Je stelt met de collegaziekenhuisapothekers managementreviews op. Je beoordeelt kwalificatie- en validatieprotocollen
van ruimtes, apparatuur, software en personeel en voert interne en externe audits uit.
In overleg kan dit profiel worden aangevuld met klinische aandachtsgebieden.
Functie-eisen
Je bent een BIG-geregistreerd (ziekenhuis) apotheker en hebt een aantal jaren ervaring in een
farmaceutische productieomgeving met GMP-kwalificatie. Je hebt ervaring met QA en GMPinspecties. Je bent nauwkeurig en kritisch waarbij je de wet- en regelgeving en dagelijkse praktijk in
een juist evenwicht weet te houden. Je bent goed georganiseerd, resultaat- en oplossingsgericht. Je
bent in staat te overtuigen en te onderhandelen waarbij je prettig en motiverend communiceert en
mensen meeneemt in het bereiken van resultaat.
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen.
Contactinfo
Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw drs. M.M.L. van der Westerlaken,
ziekenhuisapotheker – manager, bereikbaar via 033 8502363 of via de telefooncentrale 0338505050.
Solliciteer via de website van Meander Medisch Centrum, www.werkeninmeander.nl.
Je kunt tot 26 januari a.s. reageren op deze vacature.

