VACATURE
FULL TIME apotheek assistent(e) / team leader
Apotheek Farmazorg in Oudenburg is op zoek naar een fulltime apotheek assistent(e) om ons huidige
energieke team te versterken!
In concreto zijn we op zoek naar een dynamische en vlotte apotheek assistent(e) met veel zin voor
initiatief, passie en enthousiasme dagdagelijks het team zal leiden die instaat voor de verwerking
van bestellingen van onze woonzorgcentra (oogdruppels, zalf, shampoo, lotions, sondevoeding,
pijnstillers,…)
Farmazorg is een apotheek in Oudenburg die met een hoge graad van kwaliteit dagelijks medicatie op
maat levert aan woonzorgcentra en andere apotheken volgens het principe van Individuele Medicatie
Voorbereiding (IMV).
Momenteel zorgt ons jong en enthousiast team voor de medicatie van meer dan een 40 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 ?
•

Het dagdagelijks in team-verband verwerken van bestellingen die binnenkomen uit de
woonzorgcentra, zowel elektronisch als telefonisch

•

Het tijdig bestellen van ontbrekende producten bij de groothandel die we niet op stock
hebben, opdat de bestelling van het woonzorgcentra toch nog dezelfde dag uitgeleverd
kunnen worden

•

Het adviseren van verplegend personeel die telefonisch contact opnemen met Farmazorg
met bepaalde vragen voor (een) benodigde product(en) voor een bewoner (sondes,
sondevoeding, steunkousen, stoma- en incontinentiemateriaal,...)

•

Het bestellen van de benodigde stock voor het team bestellingen alsook andere teams van
Farmazorg in samenspraak met collega apothekers en apotheek assistenten

•

Het leiden van het team “bestellingen” bestaande uit zowel apotheek assistenten als
logistieke medewerkers die instaan voor de picking van producten in de rekken

•

etc

Wat is het profiel dat we zoeken ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een ruime ervaring in de officina
Je hebt een grondige kennis van medicatie en medisch materiaal
Je bent klantvriendelijk en hecht veel belang aan kwaliteit en dienstverlening.
Je bent een gemotiveerd en flexibele harde werker met verantwoordelijkheidszin
Je bent zéér ordentelijk en punctueel
Je bent dynamisch en gaat altijd voor je doel
Je bent een snelle werker
Je hebt bij voorkeur kennis van het FARMAD apotheek software pakket

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

