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FULL TIME Technical Process Manager 
 

Farmazorg is op zoek naar een fulltime Technical Process Manager om haar huidige energieke team te 

versterken! 

In concreto zijn we op zoek naar een dynamische en vlotte collega met veel zin voor initiatief die zich, 

samen met het hele Farmazorg team, dagelijks met enthousiasme, passie en goesting inzet voor een 

goede levering van medicatie aan patiënten. 

 

Hoe zit jouw job er uit ? 

 

• Je bent verantwoordelijk voor het goed functioneren van alle processen en onderliggende 

technische systemen die nodig zijn voor een goede werking van de Farmazorg groothandel 

(aankoop van medicatie) én het productiecentrum (dagelijkse klaarzet van medicatie voor 

klanten) 

• Je staat in voor het continu analyseren van processen om deze steeds verder te optimaliseren 

en waar mogelijk maximaal te automatiseren, hierbij gebruikmakende van de laatste 

ontwikkelingen in de markt (software, hardware, robotica, tools, etc) 

• Je bent – gezien de sterke link van de Farmazorg groothandel met processen en procedures die 

nauwgezet gevolgd moeten worden – verantwoordelijk voor het continu monitoren, begeleiden 

en in goede banen leiden van de werking van de Farmazorg groothandel 

• Je staat in voor het leiden en tot een goed eind brengen van technische projecten op moment 

van uitbreiding van het robotpark, software upgrades, software implementaties, etc 

• Je staat in voor het goed algemeen functioneren van het Farmazorg netwerk-, server-, 

software- en robotpark via coördinatie en communicatie naar-, tussen- en met verschillende 

leveranciers 

• Je staat in voor het goed functioneren van de koppelingen die Farmazorg heeft met haar 

klanten waarmee bestellingen van medicatie, medicatieschema’s en andere belangrijke 

gegevens tot ons komen (e-health box, sFTP, FTPs, Azure, Citrix, VMware…) 

• Je waarborgt in samenspraak met de leveranciers de security van het Farmazorg netwerk-, 

server-, software- en robotpark en zorgt er voor dat alle gegevensstromen conform de 

GDPR/AVG wetgeving zijn 

• Je staat bij technische calamiteiten of storingen in voor de acute ondersteuning en coördinatie 

naar de verschillende leveranciers, dit van incident tot oplossing 
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Welke technische bagage verwachten we van jou ? 

• Het werken met de uitgebreide mogelijkheden van Excel en andere programma’s die helpen om 

processen te analyseren en te optimaliseren vormen voor jou geen geheim 

• Het snel vinden van jouw weg in software en configuraties gebruikt in ons netwerk-, server-, 

software- en robotpark is voor jou een tweede natuur, na consultatie/overleg met leveranciers 

• Het lezen en interpreteren van XML’s is voor jou geen uitdaging om op die manier eventuele 

problemen of optimalisaties te (helpen) identificeren 

• Het steeds optimaliseren en automatiseren van processen vormt een belangrijk onderdeel van 

jouw dagelijkse denken, gebruikmakende van 

o taakplanner of andere op onze servers 

o eenvoudige basis-programmaties via Microsoft Visual Basic (VBA), Powershell, Bat, Cmd 

• Het opzetten van connecties tussen verschillende servers met behulp van VPN, sFTP, FTPs, 

Azure, Citrix, Azure, VMware,… is voor jou niet onbekend, vaak ondersteund door de IT dienst 

van de klant 

 

Wat is het profiel dat we zoeken ? 

 

• Je bent uiterst oplossingsgericht 

• Je bent altijd optimistisch, enthousiast en spontaan 

• Je gaat geen uitdaging uit de weg en volhardt tot er een oplossing is 

• Je bent een gemotiveerd en flexibele harde werker met verantwoordelijkheidszin 

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

• Je kan goed om met complexe procesomgevingen 

• Je bent niet vies om de handen uit de mouwen te steken 

• Je werkt nauw samen met het Farmazorg management team en CEO 

• Je bent stressbestendig en kan tegen een stootje 

• Je bent een snelle werker 
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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 

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 goede verloning 

• Een voltijdse betrekking 

 

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

mailto:hr@farmazorg.com

