Apothekengroep Groningen zoekt een tweede apotheker, eventueel met uitzicht op de registratiefase.
Inleiding
Vanwege uitbreiding van de zorg- en dienstverlening is er binnen het apothekersteam van
Apothekengroep Groningen een vacature ontstaan. Ook als je bijna of net bent afgestudeerd en een
leuke en afwisselende baan zoekt, dan nodigen wij je uit om te solliciteren.
Apothekengroep Groningen
Apothekengroep Groningen bestaat uit meerdere apotheken en uitdeelposten in de provincie
Groningen. Apotheken die bij de groep horen zijn o.a. Apotheek Scheemda, Apotheek Winsum,
Apotheek Eemsmond, Apotheek het Dokhuis en Apotheek Stadskanaal.
De apotheken zijn gezamenlijk gecertificeerd en werken samen op het gebied van bereidingen en
central filling. Een aantal apotheken is uitgerust met een medicijnrobot, track en trace-systeem en/of
medicijnlockers. Daarnaast werken verschillende apotheken met een automatische herhaalservice.
Wat wij verwachten
Wij zoeken een enthousiaste teamspeler die flexibel en stressbestendig is ingesteld en daarnaast over
een positieve en klantgerichte houding beschikt. De werkzaamheden bestaan uit alle dagelijkse
werkzaamheden in de apotheek, zoals het aansturen van het team en het primaire proces,
medicatiereviews uitvoeren en het onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem. De
apotheken participeren allemaal in een lokale FTO-groep en hebben een prettige samenwerking met
huisartsen, thuiszorg en tehuizen. Doordat we de farmacie in zeer brede zin beoefenen bestaat de
mogelijkheid tot taakdifferentiatie.
Wat wij bieden
Wij bieden een uitdagende baan voor 28 – 40 uur per week in Apotheek Winsum e.o.. De
aanvangsdatum kan in overleg, maar in principe per direct. Het contract is in eerste instantie voor
bepaalde tijd maar ons doel is echter het aangaan van een langdurige samenwerking. Daarnaast zijn
de apotheken erkende opleidingsapotheken en bieden wij de mogelijkheid tot het volgen van de
opleiding tot openbaar apotheker specialist bij de KNMP. Je zult tijdens de opleiding intensief begeleid
worden door één van de apothekers om het maximale uit de opleiding te halen. Salaris conform
KNMP-richtlijn.
Contact
Als deze advertentie je aanspreekt, stuur dan je sollicitatie en CV naar Wim van Hulst per e-mail:
w.van.hulst@apotheekscheemda.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wim van Hulst, 0597-592100, of kijken op onze
gezamenlijke websites www.apotheekscheemda.nl en www.apotheekwinsum.nl

