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FULL TIME Robot Operator in IMV 
 

Apotheek Farmazorg in Westkerke is op zoek naar een fulltime robot operator om haar huidige team 

te versterken! 

In concreto zijn we op zoek naar een dynamische en vlotte man/vrouw met veel zin voor initiatief 

die zich dagelijks met enthousiasme, passie en goesting inzet om de medicatierobotten in ons 

park aan te sturen. 

Farmazorg is een apotheek die met een hoge graad van kwaliteit en service 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 bijna 70 instellingen doorheen 

Vlaanderen en Brussel. We onderscheiden ons in de markt door een sterke focus op farmaceutische 

zorg en de hoge graad van dienstverlening die we bieden aan onze klanten.  

 

Hoe zit jouw job er uit ? 

Het bedienen van onze medicatierobotten in al zijn aspecten voor de dagelijkse productie van een 

medicatierol per bewoner voor de woonzorgcentra en zorginstellingen die we met onze IMV apotheek 

beleveren 

• Het aanreiken van canisters met pilmedicatie wanneer de machine dit vraagt 

• Het aanreiken van medicatietrays met pilmedicatie wanneer de machine dit vraagt 

• Het uithalen van canisters met pilmedicatie wanneer er te weinig plaats is in de robot 

• Het aanvullen van canisters 

• Het bevestigen van de robot-streng met pilletjes die uit de machine komt zodat deze op een bobijn 

gedraaid worden 

• Het vervangen van de folie in de robot 

 

Wat is het profiel dat we zoeken ? 

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

• Je hebt goesting om robot aan te sturen 

• Je bent enthousiast, vrolijk en spontaan 

• Je bent een gemotiveerd en flexibele harde werker met verantwoordelijkheidszin 

• Je bent stressbestendig en kan tegen een stootje 

• Je bent een snelle werker 

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

• Een job in een sterk groeiend bedrijf boordevol ideeën die de toekomst als apotheek 

rooskleurig tegemoet ziet 

• Een job vol uitdaging en inhoudelijke afwisseling zodat je altijd geprikkeld blijft en er nooit 

geen saaie momenten zijn 

• Een gevarieerde functie die je de mogelijkheid biedt om jezelf verder te ontwikkelen en te 

ontplooien 

• Een warm nest met collega’s die je niet meer wil missen eens je ze hebt en waar we je bij 

naam kennen 

• Een open cultuur 

• Een voltijdse betrekking 

 

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

mailto:hr@farmazorg.com

