Wij zoeken per februari een

Apothekersassistent

Als apothekersassistent houd je je onder meer bezig met
 Het bewaken van medicatie
 Het geven van voorlichting en advies bij de verstrekking van genees- en zelfzorgmiddelen
 Werkzaamheden rondom het bewaken van de voorraad
Bij de uitvoering van deze werkzaamheden volg je uiteraard de protocollen, het
kwaliteitsbeleid en de wettelijke eisen en richtlijnen. De apotheek is HKZ gecertificeerd en is
tevens voor de aflevering van medische hulpmiddelen (SEMH) gecertificeerd.
Voor 2019 staan er verschillende interessante ontwikkelingen op de rol: de invoering van
central filling, paperless werken en uitbreiding van dienstverlening aan verpleeg- en
verzorgingshuizen.
Apotheek Gezondheidscentrum Camminghaburen is gevestigd in de wijk Camminghaburen
in het noordoosten van Leeuwarden. In het gezondheidscentrum zijn verschillende
disciplines gevestigd; huisartsenzorg, fysiotherapie, diëtist, psycholoog, GGZ, en ouder-en
kind-zorg. Zij werken nauw met elkaar samen met als doel dat patiënten zo veel mogelijk
hun eigen verantwoordelijkheid blijven nemen en zo lang mogelijk hun zelfstandigheid
kunnen blijven behouden.
Jouw profiel
 Je beschikt over minimaal een MBO-opleiding apothekersassistent en hebt bij voorkeur
enige jaren ervaring;
 Je bent inzetbaar voor gemiddeld 3-4 dagen per week;
 Je beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en bent
patiëntgericht;
 Je werkt nauwkeurig, bent proactief en hebt een flexibele instelling;
 Je staat stevig in je schoenen en kunt zowel goed zelfstandig als in teamverband werken.
Wij bieden jou
 Een functie binnen een goed georganiseerd, enthousiast team en prettig werkklimaat;
Het team in de apotheek bestaat uit 2 apothekers, 12 assistenten en 1 algemeen
medewerker.
 Een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling.
Heb je interesse, stuur dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 21 januari as. je
sollicitatiebrief met CV naar directie@gc-camminghaburen.nl
t.a.v. Machteld Pronk, directeur gezondheidscentrum Camminghaburen

Meer informatie over het gezondheidscentrum of de functie vind je op de
site www.gc-camminghaburen.nl.
Je kunt ook bellen met Dick Krol (apotheker) op telefoonnummer 058-2671919.

