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 locatie Apotheek ADRZ Goes zoeken wij per direct enthousiaste

Apothekersassistenten
met operationeel leidinggevende capaciteiten
In de functie van Coördinator Frontoffice M/V
Het betreft een dienstverband van gemiddeld 32 uur per week voor de duur van een jaar. Na dit jaar is er
een mogelijkheid tot verlenging van het contract.
Vacaturenummer: 020 07.27
Functie-informatie:
De Coördinator zorgt voor een effectief en efficiënt functioneren van het team in de uitvoering van de
farmaceutische zorg of – dienstverlening binnen de randvoorwaarden. De Coördinator organiseert,
coördineert en bewaakt de dagelijkse werkprocessen en treedt daar waar nodig signalerend en bijsturend
op.
Wij zoeken een kandidaat die:
 Een MBO + werk- en denkniveau heeft;
 Een diploma Apothekersassistent. Een afgeronde opleiding Pharmacy Practitioner strekt tot
aanbeveling;
 Enige ervaringsjaren heeft in de gezondheidszorg en binnen de farmaceutische dienstverlening;
 Affiniteit heeft met (Office-)programma’s;
 Kwaliteitsbewust is;
 Aantoonbare operationele leidinggevende capaciteiten heeft;
 Vaardig is in het geven en ontvangen van feedback;
 Communicatief vaardig is;
 Oog heeft voor het klanten- en leveranciersperspectief;
 Een actieve inbreng heeft om de dagelijkse werkprocessen, waarvoor u verantwoordelijk bent, vorm
te geven.
Wij bieden:
Een aanstelling onder voorwaarden van de CAO Ziekenhuizen. Salariëring maximaal volgens
FWG schaal 45 (minimaal € 2.144,- en maximaal € 3.072,-). Inschaling is afhankelijk van ervaring en
opleiding van de kandidaat. Bovenop het salaris komt een dertiende maand en een vakantietoeslag ter
grootte van een volledig maandsalaris.
Interesse?
Informatie is te verkrijgen bij mevrouw P.M. Vermue - Mol, Business Unit Manager,
tel. 06-10008127 (ma-di-do-vr) of bij de apotheker van de dag, 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.
Een psychologische test maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

