Vacature apothekersassistent(e)
Bij Apotheekhoudend Huisartsenpraktijk Schroth in Epse zijn we op zoek naar een nieuwe
collega in onze apotheek. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, flexibele
gediplomeerde apothekersassistente voor circa 16-20 uur per week.
Vind je het belangrijk om goede kwaliteit van zorg te leveren en zou je het leuk vinden te
werken in een klein team? Ben je altijd vriendelijk naar patiënten en ben je secuur in wat
je doet?
En lijkt het je ook nog eens leuk om bij een apotheekhoudende huisartsenpraktijk te
werken?
Dan nodigen we je graag uit om te solliciteren bij onze leuke praktijk.
Wat ga je doen?
• Alle reguliere taken van een apothekersassistent
• Afhandelen herhaalreceptuur, die binnenkomt via bijvoorbeeld de receptenlijn, etc.
• medicatie ter hand stellen met voorlichting en medicatiebewaking
• regelmatig contact met huisartsen over recepten
• balie-werkzaamheden, zowel voor de apotheek als voor de huisartsenpraktijk.
Wie ben jij?
• Je bent een gediplomeerde apothekersassistent(e)
• Je bent open, vriendelijk, betrokken en enthousiast
• Je hebt een patiëntgerichte en dienstverlenende instelling
• Kennis en ervaring met CGM is een pré
• Je werkt graag zelfstandig maar kunt ook heel goed samenwerken
• Je bent flexibel om bij ziekte en/of vakantie eens extra te werken
• Je hebt affiniteit met een apotheekhoudende huisartsenpraktijk
Wat bieden wij?
• Een knusse, fijne werkplek in een open, informele en servicegerichte omgeving
• Het team in deze praktijk bestaat uit twee huisartsen, vier
dokters/apothekersassistenten, twee praktijkondersteuners en een praktijkmanager
• De patiënt staat centraal en kwaliteit komt hier bovenaan
• Samen met het team zorg je ervoor dat alles op rolletjes loopt. Er is tijd voor gekheid en
gezelligheid, maar hard werken kunnen wij hier als de beste
• Een hele werkdag is bij ons van 8.00 - 17.00 uur
• Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-huisartsenzorg
• Je krijgt eerst een jaarcontract met daarna de mogelijkheid tot een vaste aanstelling
Ben je enthousiast geworden en sta je te springen om aan de slag te gaan bij ons? Dan
willen wij jou heel graag spreken! Het team kan niet wachten om jou te ontmoeten.
Stuur je motivatiebrief en cv uiterlijk op 15 oktober naar ons toe. Deze mag je sturen t.a.v.
Margo de Geest praktijkmanager.gorssel@ezorg.nl. Voor vragen kun je mailen of kijk
eens op onze website www.schroth.praktijkinfo.nl

