

Ter versterking van onze sector kwaliteit en farmacie zoeken wij een
Apotheker
Elsloo – 40 uur per week

Waar ga je werken?
Apotheek Voorzorg is gespecialiseerd in het op maat
verpakken van geneesmiddelen in de Medicatierol.
Zo helpen wij mensen die meerdere geneesmiddelen
tegelijkertijd gebruiken, hun kwaliteit van leven en
therapietrouw te verbeteren. Met state-of-the-art
productie- en schouwmachines en eigen software
leveren onze 300 medewerkers dagelijks service en
medicatierollen aan meer dan 600 apotheken.
Apotheek Voorzorg is ISO 9001 gecertificeerd en
werkt volgens de veldnorm voor GDS-apotheken.
Apotheek Voorzorg is sinds 2002 een start-up
dochteronderneming van Mosadex Groep.

Wat ga je doen?
In deze veelzijdige nieuwe functie vervul je een
coördinerende rol binnen de sector farmacie en
kwaliteit op alle aandachtsgebieden binnen de
organisatie. Naast het beoordelen van de dagcharge
in de rol van Qualified Person ben je ook
projectmatig en beleidsmatig actief voor het
valideren van innovatieve processen. Je rapporteert
aan de eindverantwoordelijk apotheker en fungeert
in diverse onderdelen van het werk als zijn
rechterhand.

● Je bent pragmatisch ingesteld, hebt een flexibele
werkhouding en bent hands-on als het moet.
● Klantgerichtheid staat bij jou hoog in het vaandel.
● Jouw drive is van nature positief, je bent ambitieus
en wil als persoon en professional blijven groeien.
● Je bent bij voorkeur woonachting op minder dan 30
minuten reisafstand van Elsloo.

Wat mag je van ons verwachten?
Bij Apotheek Voorzorg krijg je de ruimte om te
groeien, zodat je elke dag beter wordt in wat je doet.
Je komt terecht in een uitdagende functie in een
succesvol bedrijf. Met veel afwisseling, fijne collega’s
en een inspirerende werkomgeving. Naast een bij de
functie passend salaris en 8% vakantietoeslag, heb je
bij ons prima arbeidsvoorwaarden. Het betreft een
functie met uitzicht op een vast dienstverband.

Solliciteren?
Stuur dan vóór 1 maart 2017 je motivatie en cv naar
b.kooistra@apotheekvoorzorg.nl. Vragen kun je
stellen aan Jan de Groot, gevestigd apotheker E
j.d.groot@apotheekvoorzorg.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op
prijs gesteld

Wat vragen wij van jou?
● Je hebt een afgeronde opleiding voor apotheker en
bent BIG-geregistreerd.
● Je beschikt over een aantal jaren relevante
werkervaring binnen de farmaceutische branche of
je bent bereid een leertraject als Qualified Person in
opleiding aan te gaan met begeleiding.
● Je bent een daadkrachtige leider die doortastend
te werk gaat en zich laagdrempelig opstelt.
● Je hebt affiniteit met projectmatig werken
(plannen, organiseren, rapportage, resultaat).
● Je werkt nauwkeurig en hebt kennis van GMP,
GDP, GDS, ISO, HKZ.
● Je beschikt over uitstekende mondelinge en
schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid op alle niveaus
in de organisatie.
● Je beschikt over een sterk analytisch vermogen en
kan dit vertalen in de juiste beslissingen.
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