VACATURE
FULL- OF PART TIME Apotheek Assistent(e)
Apotheek Farmazorg in Oudenburg is op zoek naar een fulltime apotheek assistent(e)!
In concreto zijn we op zoek naar een dynamische en vlotte apotheek assistent(e) met veel zin voor
initiatief die samen met onze andere apothekers en assistenten dagelijks met enthousiasme, passie en
energie het team versterkt die manueel de restmedicatie klaarzet voor onze woonzorgcentra.
Farmazorg is een apotheek in Oudenburg die met een hoge graad van kwaliteit dagelijks medicatie op
maat levert aan woonzorgcentra, zorginstellingen en andere apotheken volgens het principe van
Individuele Medicatie Voorbereiding (IMV).
Momenteel zorgt ons jong en enthousiast team voor de medicatie van een 75 tal instellingen doorheen
Vlaanderen en Brussel. We onderscheiden ons door de flexibele oplossingen en de hoge graad van
dienstverlening die we bieden aan onze klanten.
Hoe zit jouw job er uit ?
o Het manueel klaar zetten van restmedicatie voor de bewoners van de woonzorgcentra die we
met onze apotheek beleveren (manuele fractionering of manrex)
o Het manueel afwerken van medicatiecassettes per bewoner door deze aan te vullen met de
geproduceerde robot-streng van die dag
o Het controleren van de klaargezette restmedicatie voor de bewoners via het hiertoe voorziene
controlesysteem

Wat is het profiel dat we zoeken ?
•

Je bent flexibel

•

Je voelt je goed in een productie-omgeving

•

Je hebt een sterke zin voor verantwoordelijkheid

•

Je bent accuraat

•

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 dynamisch en gaat altijd voor je doel

VACATURE
Wat kunnen we jou bieden ?
•

Een goede verloning

•

Een job in een sterk groeiend bedrijf

•

Een jong en dynamisch team

•

Een jeugdige en goede werksfeer

•

Een open cultuur

•

Een voltijdse betrekking

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

