
Teamleider geneesmiddelenproductie ziekenhuisapotheek 
Ter vervanging van de huidige teamleider productie ziekenhuisapotheek van Gelre ziekenhuizen in 

Apeldoorn zoeken wij een vakkundig en bevlogen leidinggevende met visie en 

managementkwaliteiten. Krijg jij er energie van om de organisatie en processen van deze afdeling 

verder te ontwikkelen en daarmee de beste zorg aan onze patiënten te bieden? Dan zoeken wij jou! 

Afdeling 
Je gaat leidinggeven aan de productieafdeling van de ziekenhuisapotheek van Gelre ziekenhuizen 

Apeldoorn. Het team bestaat uit apothekersassistenten, een farmaceutisch medewerker en een 

kwaliteitsmedewerker. De begrote formatie waaraan leiding wordt gegeven bedraagt 9,5 fte. 

Als teamleider word je hiërarchisch aangestuurd door de bedrijfskundig manager/medisch manager en 

functioneel door de ziekenhuisapotheker productie. 

Apotheek Gelre ziekenhuizen verleent klinisch farmaceutische patiëntenzorg voor het topklinisch 

ziekenhuis Gelre ziekenhuizen op locaties Apeldoorn en Zutphen alsmede aan instellingen.  

In de ziekenhuisapotheek werken ca. 135 medewerkers waaronder 8 ziekenhuisapothekers, 3 poliklinisch 

apothekers en 2 ziekenhuisapothekers in opleiding. De productie afdeling is gevestigd op de locatie 

Apeldoorn en is GMP gekwalificeerd. De productie werkzaamheden betreffen steriele en niet steriele 

voorraad- en individuele bereidingen en VTGM.  

Werkzaamheden 
Als teamleider productie ben je verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering van de 

productie afdeling. Je bent verantwoordelijk voor de productie van geneesmiddelen; coördinatie en 

organisatie van de afdeling; het kwaliteitsbeleid en het genereren van managementinformatie. Je draagt 

zorg voor de randvoorwaarden om dit te bewerkstelligen en bent samen met de ziekenhuisapotheker 

productie gedelegeerd verantwoordelijk voor het toegekende budget. Je werkzaamheden zijn veelzijdig. Ze 

variëren van oplossen van acute problemen en het mede ontwikkelen van beleid tot het coördineren van 

vele zaken. Je begeleidt, coacht en ondersteunt de medewerkers van de afdeling. Je draagt zorg voor een 

goede voortgang van lopende processen en initieert en implementeert verbeteringen en vernieuwingen. We 

verwachten van je dat je met kennis van zaken in staat bent om samen met het team werkprocessen te 

verbeteren en te implementeren. Je schept voorwaarden zodat het team zich kan ontwikkelen, professioneel 

kan handelen en zich veilig voelt in het werk. Je bent gesprekspartner voor je collega teamleiders. De visie 

en het beleid voor de toekomst van de productieafdeling bepaal je in samenwerking met de 

ziekenhuisapothekers. 

Functie eisen 
Je beschikt over een relevante vakopleiding en/of managementopleiding op HBO-niveau en hebt bij 

voorkeur aantoonbare leidinggevende ervaring in de gezondheidszorg, farmaceutische industrie of 

voedingsmiddelenindustrie. Je hebt kennis van de bereiding van geneesmiddelen- of voedingsmiddelen en 

kennis van de kwaliteitsnormen. Je bedrijfsmatig inzicht draagt bij aan het efficiënt functioneren van de 

productieafdeling ziekenhuisapotheek binnen de vastgestelde beleidskaders.  

Je bent: 

• een pro- actieve leider die stáát voor de groep; 

• een betrokken, daadkrachtige en besluitvaardige leidinggevende; 

• doel en resultaat gericht, waarbij empathisch handelen centraal staat, persoonlijk leiderschap is je op het 

lijf geschreven; 

• een leidinggevende met een onderbouwde, motiverende visie op vakinhoudelijk terrein, in sterk 

wisselende omstandigheden, continue voor een juiste afstemming tussen mensen, materialen en 

middelen;  

Ons aanbod 
Wij bieden je een contract aan voor 36 uur per week. De intentie is een langdurige verbintenis met Gelre 

ziekenhuizen, waarbij het beleid is dat nieuwe contracten eerst voor de periode van een jaar worden 

aangegaan. 



Meer informatie 
Wil je meer weten over deze vacature of ben je geïnteresseerd in het competentieprofiel? Neem dan contact 

op met de heer Peter Lerk, medisch manager ziekenhuisapotheek, via telefoonnummer 055-5818639, of 

Martine Essink, ziekenhuisapotheker, via telefoonnummer 055-5818630 of 06-29015057. 

Interesse? 
Ben je geïnteresseerd? Reageer dan uiterlijk vóór 1april 2019 door je motivatiebrief en cv te mailen naar 

werkenbij@gelre.nl. Bij voldoende reacties starten wij de sollicitatieprocedure. 

 


