Apothekersassistenten
Wil je graag een veelzijdige baan bij een ziekenhuisapotheek die volop in beweging is? Dan is deze
vacature echt iets voor jou!

Minimaal aantal uren 24
Maximaal aantal uren 36
Werklocatie(s) ziekenhuislocaties Scheper, Refaja en Bethesda
Wat ga je doen
De Ziekenhuisapotheek vormt met het bereiden, begeleiden en bewaken van medicatie een
onmisbare schakel binnen Treant Zorggroep. Voor de afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie van
Treant Zorggroep zoeken we een apothekersassistent. Je gaat werken in het team Klinische Farmacie
(KFZ)/Apotheek ServicePunt (ASP). Je werk bestaat uit het voorbereiden en voeren van
medicatieverificatie gesprekken met patiënten en het verwerken van medicatieopdrachten in het
ziekenhuisautomatiseringssysteem. De gesprekken worden gevoerd tijdens het preoperatief
spreekuur op de SEH of op de verpleegafdeling. Een van de basistaken is het afhandelen van
medicatiebewakingssignalen. Ook lever je een bijdrage aan de kwaliteitsontwikkeling binnen de
afdeling.
Je werkt in deze functie minimaal 24 en maximaal 36 uur per week. Het draaien van bereikbaarheidsen aanwezigheidsdiensten maakt deel uit van de werkzaamheden. Flexibiliteit is in ons ziekenhuis
heel belangrijk en ook in deze functie.
Waar ga je werken
Treant zorggroep bestaat uit 3 ziekenhuislocaties waar op iedere locatie ook een apotheek aanwezig
is. Jij gaat werken binnen de eenheid Klinische Farmacie en Toxicologie. We werken samen met een
team van 130 collega’s waarvan circa 75 apothekersassistentes verdeeld over de 3 ziekenhuislocaties
in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal. Wij bieden farmaceutische zorg aan klinische patiënten en
aan verschillende woonzorgcentra in de regio.. De ziekenhuisapotheek is GMP-z gecertificeerd. Onze
speerpunten zijn medicatieveiligheid, patiëntenzorg en kwaliteit. Om die kwaliteit verder te
verhogen hebben wij de hoofdtaken gesplitst in farmaceutische dienstverleningstaken en
bereidingstaken.
Wie zoeken wij
Ben jij een enthousiaste apothekersassistent met een groot verantwoordelijkheidsgevoel? Heb jij
ervaring met het voeren van medicatievertificatie gesprekken en wil je je graag door middel van

nascholing verder ontwikkelen in dit mooie vak? Solliciteer dan vandaag nog! En kom werken in de
Ziekenhuisapotheek van Treant waar jij je op alle gebieden kunt ontwikkelen.
We gaan ervan uit dat je beschikt over kennis van relevante automatiseringssystemen of beschikt
over de vaardigheden om je deze systemen snel eigen te maken.
Wat bieden wij
We bieden je in eerste instantie een contract voor bepaalde tijd met de intentie deze te verlengen
voor onbepaalde tijd. De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens cao Ziekenhuizen. Op basis van je
kennis en ervaring word je ingeschaald in FWG 40, minimaal € 1.890,- en maximaal € 2.797,- bruto
(fulltime) per maand.
Daarnaast ontvang je bij Treant een extra reiskostenvergoeding tot € 0,19 per kilometer via de fiscale
uitruilregeling en hebben wij een eindejaarsuitkering. Bij ons kun je tevens gratis parkeren en kun je
gebruik maken van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden met daarin bijvoorbeeld leuke
regelingen op gebied van sport en vrijetijd en aanbod van diverse aantrekkelijke collectieve
verzekeringen.
Ben je enthousiast?
Vertel het ons! Solliciteren kan tot en met 11 december 2018 via www.werkenbijtreant.nl. Wil
je graag meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Petra Wierda, hoofd via het
secretariaat van de ziekenhuisapotheek, telefoon 0591 69 10 05.
Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met het secretariaat P&O
Advies, telefoon 0591 65 56 38.
Ondertussen vragen we ook onze huidige medewerkers of één van hen deze uitdaging aan wil gaan.
Als dat het geval is, krijgt deze kandidaat voorrang.
De sollicitatiegesprekken staan gepland op donderdag 20 december 2018.
Veiligheid staat bij ons voorop. Voordat je bij ons kunt werken checken wij altijd je referenties en
zien we graag een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).
Treant Zorggroep voert een actief vaccinatiebeleid tegen Hepatitis B. Als dat bij jou (nog) nodig is,
dan verzorgen wij de vaccinatie voor je.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Werken bij Treant
Werk je bij Treant Zorggroep dan ga je voor vakmanschap en ben je oprecht betrokken bij patiënten,
cliënten en collega’s. Bij ons vind je een dynamische werkomgeving met een open sfeer, veel
doorgroeimogelijkheden en korte lijnen. Wij zijn duidelijk naar elkaar; we zeggen wat we doen en we
doen wat we zeggen. Ondernemerschap tonen voor een beter resultaat en klanttevredenheid stellen
we zeer op prijs. We verwachten dat iedereen zorgvuldig omgaat met onze schaarse en kostbare

middelen. Met 260 medisch specialisten en 6300 medewerkers zijn we de grootste werkgever van
ons verzorgingsgebied.

