Martini Ziekenhuis Groningen zoekt
(Ziekenhuis)Apotheker Geneesmiddelenbereidingen (32-40 uur)

Wij zoeken een (ziekenhuis)apotheker met affiniteit voor en ervaring met het
aandachtsgebied Geneesmiddelenbereidingen, zowel voorraadbereidingen, individuele
apotheekbereidingen als VTGM. Kennis van radiofarmacie strekt tot aanbeveling. Ook
apothekers met relevante productie-ervaring in de farmaceutische industrie worden
uitgenodigd om te solliciteren.
U bent ondernemend en beschikt over managementvaardigheden. U bent bedrijfsmatig
ingesteld, hebt oog voor procesoptimalisatie en doelmatigheid, past goed in het team van
ziekenhuisapothekers en brengt zo mogelijk aanvullende competenties in de vakgroep in.
Als partner binnen Santeon staat de ziekenhuisfarmacie van het Martini Ziekenhuis voor
kwaliteit en innovatie in de farmacie. Op een aantal terreinen is sprake van best practices in
de ziekenhuisfarmacie. Als ziekenhuisapotheker levert u een wezenlijke bijdrage aan de
onderscheidende positie en branding van onze ziekenhuisapotheek.
De ziekenhuisapotheek is patiëntgericht, breed georiënteerd, heeft meerdere certificeringen
(GMP, ISO, Qmentum, ZAS) en beschikt over een klinische en poliklinische apotheek, en
satellietapotheken. De apotheek beschikt over een moderne bereidingsfaciliteit (GMP)
waarin zowel steriele als niet-steriele voorraadbereidingen, individuele bereidingen en
aseptische handelingen worden uitgevoerd. Wij leveren landelijk apotheekbereidingen door
aan andere apotheken en groeien sterk. Er wordt samengewerkt met de RUG inzake
onderzoek en productontwikkeling.
Bij de apotheek werken onder meer 11 ziekenhuisapothekers, 3 ziekenhuisapothekers-inopleiding, 3 poliklinische apothekers, 2 verpleeghuisapothekers en enkele projectapothekers.
De unit Geneesmiddelenbereidingen omvat 25 fte personeel, waaronder een aantal
projectapothekers en 2 ziekenhuisapothekers waarvan er een met pensioen zal gaan.

Belangstelling?
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.martiniziekenhuis.nl. U kunt ook telefonisch
contact opnemen met de ziekenhuisapotheker-manager van de RVE Farmacie drs. T.
Visser, tel. (050) 524 5771, drs. M. Luinstra tel. (050) 524 6722 of drs. J.R. Moes, tel. (050)
524 7380.

Solliciteren
Uw schriftelijke sollicitatie en curriculum vitae kunt u sturen naar Raad van Bestuur Martini
Ziekenhuis, Toetredingscommissie, t.a.v. mevr. A.H. de Vries-Jansen, Bureau Medische
Staf, Postbus 30033, 9700 RM Groningen.
Per mail kan ook: VMSBestuur@mzh.nl of reageer via de website.
Graag ontvangen wij uw brief binnen drie weken na plaatsing van deze advertentie. De
sluitingsdatum is maandag 16 juli 2018.

