Scheldezoom Farmacie B.V. biedt een prettige werkomgeving waar alle facetten van de farmacie aan
bod komen: productie, laboratorium en de farmaceutische patiëntenzorg in ziekenhuizen, geestelijke
gezondheidszorg en instellingszorg. Scheldezoom bestaat uit een drietal front-office apotheken in de
(algemene) ziekenhuizen in Terneuzen en Goes, in het psychiatrisch ziekenhuis in Kloetinge, en een
centrale apotheek in ’s-Gravenpolder. Hier zijn de productie, het laboratorium, instellingszorg, inkoop,
voorraadbeheer, logistiek en algemeen beheer ondergebracht.
De combinatie van deze verschillende werkgebieden binnen één bedrijf biedt de mogelijkheid tot zowel
verbreding als specialisatie. Daarnaast bieden we mogelijkheden voor een gepersonaliseerd
takenpakket, afgestemd op individuele interesses en kwaliteiten. Een voorbeeld hiervan is een apotheker
instellingszorg die dit combineert met radiofarmacie of met laboratoriumonderzoek. Scheldezoom biedt
professionals de ruimte om de farmaceutische processen vorm te geven. Dit kan zijn door het mee
opstellen van het (meerjaren)beleid en de operationele uitvoering daarvan, maar bijvoorbeeld ook door
het als gevestigd apotheker leiden van een business unit. Scheldezoom is vooruitstrevend en wil inspelen
op marktkansen en ontwikkelingen in de farmacie, zoals de specialistische zorg thuis, de
geautomatiseerde ondersteuning van farmaceutische processen en de uitdagingen die ontstaan zijn na
de hervorming van de langdurige zorg.
Vanwege uitbreiding van onze dienstverlening, herverdeling van aandachtsgebieden, en vervanging
wegens pensionering, zijn wij op zoek naar

Apothekers en Ziekenhuisapothekers M/V (020 07.24)
Voor een nader te bepalen mix van front- en backoffice activiteiten. De aandachtsgebieden waarop onze
apothekers actief zijn, zijn onder andere:
- Frontoffice
- Cytostatica
- Psychiatrie
- Productie
- Laboratorium
- QA
Naast functie-inhoud zijn ook werklocatie en werktijden bespreekbaar.
Wij zoeken Apothekers die zich in een aantal van de onderstaande punten herkennen:
 Ervaring als (Ziekenhuis)apotheker.
 Aantoonbare leidinggevende capaciteiten.
 Een brede professionele kennis.
 Kennis van psychofarmaca, DOA en TDM/toxicologie, of de bereidheid zich hierin te ontwikkelen.
 Belangstelling voor IT, onder andere beheer elektronisch voorschrijfsysteem, medicatieoverdracht en
eHealth toepassingen ten behoeve van medicatieveiligheid.
 Belangstelling om het front-office proces ondernemend en bedrijfsmatig vorm te geven.
 Proactief verbinding weten te maken met diverse personen in de organisatie (management,
verpleegafdelingen, medisch specialisten).
 Belangstelling hebben om de productieprocessen ondernemend en bedrijfsmatig vorm te geven.
 Ervaring hebben in de GMP-omgeving.
 In kunnen spelen op de veranderende eisen waarvoor de ziekenhuisfarmacie wordt gesteld.
 Oog hebben voor het cliëntenperspectief (voorschrijver, verpleegkundige, patiënt).
 Creatief, doelmatig en doeltreffend werken en in staat zijn tot improvisatie bij het uitvoeren van
werkzaamheden/projecten.

Wij bieden:
Een aanstelling onder voorwaarden van de cao Ziekenhuizen. Salariëring op basis van opleiding en
ervaring.

Interesse?
Informatie is te verkrijgen bij Paul Janssen, Directeur/Ziekenhuisapotheker a.i., telefoon 0113-317500.

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

