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PART TIME apotheek assistent(e) voor de officina 

 

Farmazorg in Westkerke op zoek naar een part time apotheek assistent(e) om ons huidige energieke 

team in de officina te versterken! 

In concreto zijn we op zoek naar een apotheek assistent in de officina, die leergierig, dynamisch en 

vlot is in de omgang. 

Je helpt mee bedienen in de apotheek met de nodige aandacht voor farmaceutische zorg. Ook 

bereidingen schrikken je niet af, een belangrijk onderdeel in onze officina. 

 

 

Hoe zit jouw job er uit ? 

We bieden je een job aan waarin je met alle aspecten van het apothekersberoep in aanraking zal 

komen en waar je dagelijks zal bijleren: 

• Je staat samen met het apotheek-team in voor het bedienen, adviseren en bijstaan van 

patiënten in de officina 

• Je zorgt samen met het apotheek-team voor de bereiding van magistrale bereidingen voor 

patiënten 

• Je helpt samen met het apotheek-team met het opbergen en beheren van stock die binnen 

komt van leveranciers 

• Je staat samen met het apotheek-team in voor de opvolging en verwerking van bestellingen 

in de Farmazorg webshop 

• Je denkt actief mee samen met het apotheek-team op welke manier de officina verder 

ontwikkeld kan worden op vlak van dienstverlening en farmaceutische zorg 

• Je ondersteunt de apothekers in de correcte naleving van de wettelijke verplichtingen 

binnen de officina 

 

 

Wat is het profiel dat we zoeken ? 

• Je bent een snelle werker 

• Je bent klantvriendelijk en hecht veel belang aan kwaliteit en dienstverlening.  

• Je bent een gemotiveerd en flexibele harde werker met verantwoordelijkheidszin 

• Je bent ordentelijk en punctueel 
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Wat kunnen we jou bieden ? 

 

• Een goede verloning 

• Een job in een sterk groeiend bedrijf 

• Een jong en dynamisch team  

• Een goede werksfeer 

• Een open cultuur 

• Een deeltijdse betrekking, aantal uren bespreekbaar 

 

Indien interesse, graag CV mailen naar hr@farmazorg.com 

mailto:hr@farmazorg.com

