Scheldezoom Farmacie B.V. (SF) bestaat uit een viertal externe Apotheeklocaties in Terneuzen, Goes,
Vlissingen en Kloetinge en een centrale Apotheek (Bereiding, Laboratorium, Instellingszorg, Inkoop,
Voorraadbeheer en Logistiek en algemeen beheer) te ’s-Gravenpolder en levert aan ziekenhuizen en
zorginstellingen, voornamelijk in de provincie Zeeland. SF biedt haar klanten producten en diensten op
alle gebieden van de farmaceutische zorg en werkt continu aan verbreding en verbetering van haar
dienstverlening. Voor onze FO Apotheken te Goes en Terneuzen zoeken wij een enthousiaste

QA Functionaris Ziekenhuisapotheken
Het betreft een dienstverband van minimaal 32 en maximaal 36 uur per week voor de duur van een jaar. Na dit jaar is
er een mogelijkheid tot verlenging van het contract.
Vacaturenummer: 020 07.22
Functie-informatie:
De QA Functionaris FO ZH apotheken voert werkzaamheden uit ten behoeve van het beheren, verbeteren en borgen
van zowel de processen binnen de afdeling FO ZH apotheken als de ketenprocessen in samenwerking met het
ziekenhuis en de Back Office SF, waarbij de normen vanuit verschillende certificeringsinstanties het uitgangspunt zijn
(o.a. ISO, VMS, NIAZ).
De QA Functionaris FO ZH apotheken beschrijft en onderhoudt processen, voert documentbeheer uit en organiseert /
coördineert en borgt PRI ’s, conform het kwaliteitsmanagementsysteem van SF. De QA Functionaris FO ZH
apotheken overlegt over te houden interne audits en bewaakt de opvolging en rapportage. Daarnaast bewaakt en
borgt de QA Functionaris FO ZH apotheken correctieve acties en preventieve acties en levert een bijdrage aan de
VIM commissie. De QA Functionaris FO ZH apotheken streeft naar een zo groot mogelijk draagvlak en bijdrage van
de medewerkers van de afdeling en stimuleert deze in het kwaliteitsdenken.
Wij zoeken een kandidaat die:

Een HBO denk- en werkniveau heeft met een relevante opleiding op dit vakgebied;

Bij voorkeur aantoonbare werkervaring heeft in vergelijkbare werkzaamheden;

Een teamplayer is en beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;

Beschikt over kennis van processen;

Bij voorkeur kennis heeft van de in ziekenhuizen geldende kwaliteitsnormen;

In staat is om projectmatig en efficiënt te werken;

Creatief is, doelmatig en doeltreffend werkt en het vermogen heeft tot improvisatie bij het uitvoeren van
werkzaamheden;

Innovatief is en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan;

Zelfstandig en flexibel inzetbaar is en accuraat kan werken;

In staat is om, ook onder grote druk, nauwkeurig te werken;

De hoge eisen en uitdagingen die een hoogwaardig kwaliteitssysteem met zich meebrengt, als een uitdaging
ziet. U bent in staat om meerdere zaken naast elkaar uit te voeren en goed in staat een strakke planning te
maken en te houden;

Het vermogen heeft om in te spelen op de veranderende eisen, waarvoor de (ziekenhuis-) farmacie wordt
gesteld.
Wij bieden:
Een aanstelling onder voorwaarden van de CAO Ziekenhuizen. Salariëring maximaal volgens
FWG schaal 55 (minimaal € 2.665,- en maximaal € 3.917,-). Inschaling is afhankelijk van ervaring en opleiding van
de kandidaat.
Interesse?
Informatie is te verkrijgen bij mevrouw P.M. Vermue - Mol, Business Unit manager, tel. 06-10008127 (ma-di-do-vr),
mevrouw H.C. Spijkerboer, Ziekenhuisapotheker, tel. 0115-677274/ 06 – 10785693
of mevrouw J.M. Moes – ten Hove, Ziekenhuisapotheker, tel. 0113-234265

Sollicitaties:
Bent u geïnteresseerd in deze vacature? Stuur uw sollicitatiebrief en Curriculum Vitae,
onder vermelding van het vacaturenummer, bij voorkeur digitaal naar solliciteren@scheldezoom.nl of
per post naar Scheldezoom Farmacie B.V., t.a.v. Afdeling HR, Postbus 106 4460 BB GOES.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

