
 
Apotheek Het Dokhuis te Oude Pekela is op zoek naar een enthousiaste assistent(e) die het team 
komt versterken. Heb je de opleiding tot apothekersassistent(e) (bijna) afgerond en wil je aan de slag 
in een openbare apotheek, dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Apothekengroep Groningen 
In Gezondheidscentrum Het Dokhuis aan de Raadhuislaan in Oude Pekela is Apotheek Het Dokhuis 
gevestigd, een ruime apotheek horend bij de Apothekengroep Groningen. In Apotheek Het Dokhuis 
werkt een hecht team van ongeveer 15 assistenten, medewerkers en apothekers. Buiten werktijd vindt 
er regelmatig een gezellige activiteit plaats. 
 
De Apothekengroep Groningen bestaat uit 10 apotheken en vele uitdeelposten in de provincie 
Groningen. O.a. Apotheek Scheemda, Winsum, Eemsmond en Stadskanaal horen bij de groep. De 
apotheken zijn gezamenlijk gecertificeerd en werken samen op het gebied van bereidingen, 
herhaalservice en central filling. Een aantal apotheken, waaronder Apotheek Het Dokhuis, is uitgerust 
met medicijnlockers. Met de verschillende huisartspraktijken in Oude en Nieuwe Pekela werken we 
nauw samen. Er wordt gewerkt met het AIS Farmasys van Smartmed. 
 
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 klaarmaken van recepten, baliewerkzaamheden, en het 
geven van advies over o.a. zelfzorgmiddelen.  
 
Wat wij bieden 
Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan, aanvang in overleg maar in principe per direct. 
Mocht je momenteel nog met de opleiding bezig zijn dan nodigen we je wel van harte uit om te 
solliciteren omdat de aanvang ook later kan ingaan. Het aantal uren is tevens in overleg. Het contract 
is in eerste instantie voor bepaalde tijd maar ons doel is echter het aangaan van een langdurige 
samenwerking. Salaris conform CAO Apotheken. 
   
Contact 
Als deze advertentie je aanspreekt, stuur dan je sollicitatie en CV naar Wim van Hulst, Apotheek 
Scheemda, Postbus 69, 9679 ZH Scheemda of per e-mail: w.van.hulst@apotheekscheemda.nl 
 
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen, 0597-592100, of kijken op onze website 
www.apotheekhetdokhuis.nl  
 
 
 
 

 

http://www.apotheekhetdokhuis.nl/

