Ziekenhuisapotheker
Campus Rumbeke
De functie
U maakt deel uit van een team van 70 medewerkers, onder wie 20 ziekenhuisapothekers.
U bent mee verantwoordelijk voor de dagelijkse opvolging en controle van de verschillende
apotheekactiviteiten en werkt actief mee aan het optimaliseren van de kwaliteit van de
ziekenhuisapotheek.
U staat in voor de voorbereiding en distributie van geneesmiddelen: valideren, controleren,
balie,…
U participeert in verschillende werkgroepen en comités.
U adviseert artsen, verpleegkundigen en patiënten inzake medicatiegebruik, -veiligheid en –
beleid en materiaalgebruik met het oog op een verhoogde patiëntveiligheid en helpt zo mee de
klinische farmacie verder uit te bouwen binnen AZ Delta.
Uw profiel
•
•
•
•
•

U behaalde het diploma van (ziekenhuis)apotheker. Ervaring binnen een
ziekenhuisapotheek is een pluspunt.
U werkt nauwkeurig en bent sterk in organiseren.
U werkt vlot samen met collega’s en kan goed communiceren op verschillende
niveaus.
U bent flexibel en bereid om op verschillende campussen van AZ Delta te werken.
U beheerst het Nederlands, Frans en Engels en werkt vlot met de courante MSOfficetoepassingen.

Aanbod
Wij bieden een uitdagende job in een ziekenhuis in volle expansie. Het betreft een voltijdse
functie voor onbepaalde duur.
U komt terecht in een dynamische bedrijfscultuur, waar het ontplooien van uw talenten wordt
aangemoedigd. U kan rekenen op een competitief salaris, afgestemd op de
verantwoordelijkheden binnen de functie en uw ervaring. Dit alles wordt aangevuld met een
aantal (extralegale) voordelen zoals hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en een gsm.
Meer informatie?
Meer informatie over de inhoud van de vacante functie kunt u verkrijgen bij het hoofd van
dienst, apotheker Ann-Sofie Vanthournout op het nummer 051 23 71 15.
Voor alle overige vragen kunt u contact opnemen met HR-medewerker Julie Sohier op het
telefoonnummer 051 23 82 96.
Geïnteresseerd?
Solliciteer nu online! Vergeet daarbij zeker niet uw motivatiebrief en cv toe te voegen!

De selectie bestaat uit een screening op basis van cv en een selectie-interview.
Elke kandidatuur wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

