Vacature apothekersassistent(e)
In Medisch Centrum Westermark in Laren (Gld.) zijn twee apotheekhoudende huisartsenpraktijken
gevestigd: praktijk de Vries en praktijk de Iongh. De praktijken zijn gecertificeerd volgens de Dekra
kwaliteitsnormen voor apotheekhoudende de huisartsen. Het team in deze praktijken bestaat uit: 2
huisartsen, 3 vaste waarnemend huisartsen, 3 doktersassistenten, 8 apothekersassistenten, 2
praktijkondersteuners (somatiek), 2 praktijkondersteuners-ggz en een praktijkmanager.
Voor de apotheekhoudende huisartsenpraktijk de Vries zijn we op zoek naar een gediplomeerde
enthousiaste en flexibele apothekersassistente voor 1 vaste dag per week (8,5 uur), die daarnaast kan
worden ingezet als vaste invalkracht voor de apotheek.
Vind je het belangrijk om goede kwaliteit van zorg te leveren en ben je een teamplayer? Houd je van
aanpakken, ben je patiëntvriendelijk en pak je nieuwe dingen snel op? Lijkt het je leuk om bij een
apotheekhoudende huisartsenpraktijk te werken? Als dit op jou van toepassing is dan nodigen we je
graag uit om te solliciteren.
De functie
Apothekersassistent apotheekhoudende huisartsenpraktijk:
• Alle reguliere taken van een apothekersassistent;
• Afhandelen herhaalreceptuur, die binnenkomt via bijvoorbeeld de receptenlijn, etc.
• telefoontjes, die binnenkomen op de apotheeklijn over medicatie e.d. beantwoorden;
• medicatie ter hand stellen met voorlichting en medicatiebewaking;
• regelmatig contact met voorschrijvers over recepten;
• balie-werkzaamheden, zowel voor de apotheek als voor de huisartsenpraktijk.
Wat vragen wij?
• Een enthousiaste gediplomeerde apothekersassistent of iemand die op korte termijn
afstudeert;
• Een open, vriendelijke en betrokken houding;
• Je hebt een patiëntgerichte en dienstverlenende instelling;
• Je bent leergiering en ziet nieuwe situaties als een uitdaging om je kennis te vergroten;
• Kennis en ervaring met ProMedico VDF is een pré;
• Het is belangrijk dat je zelfstandig kunt werken maar ook in een team goed functioneert;
• Flexibel om bij ziekte of vakantie extra te werken;
• Affiniteit met de apotheekhoudende huisartsenpraktijk;
Wat bieden wij?
• Een leuke afwisselende baan in een gezellig team;
• Een fijne werkplek in een open, informele en servicegerichte omgeving, waar de patiënt
centraal staat;
• Samenwerking en ondersteuning binnen een enthousiast team;
• Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de cao-huisartsenzorg;
Hebben we je enthousiast gemaakt en zou je graag onderdeel van ons team willen worden? Stuur dan
je sollicitatie vóór 15 maart 2021, voorzien van een korte motivatie en cv naar onze praktijkmanager
Alice Olde Reuver of Briel: pm@westermark.nl. Voor vragen of meer info over de praktijk zie onze
website: www.huisartsdevries.praktijkinfo.nl.

