
Kwaliteitsfunctionaris Klinische Farmacie 
Standplaats: Emmen, 32-36 uur p/w 

 

 

Wat ga je doen 

Voor de afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie (KFT) van onze ziekenhuislocatie Scheper zijn wij op zoek naar 

een kwaliteitsfunctionaris. Als kwaliteitsfunctionaris adviseer, initieer en ondersteun je de hoofden en het management 

van de afdeling door middel van beleidsvoorbereiding en beleidsontwikkeling op het gebied van kwaliteit en veiligheid 

en procesoptimalisatie. Je levert actief een bijdrage aan de ontwikkeling gericht op een optimale kwaliteit van de zorg- 

en dienstverlening. Je zorgt ervoor dat het beleid voor de afdeling actueel is en afgestemd is op het strategisch 

kwaliteitsbeleid. Je signaleert knelpunten, analyseert de resultaten uit kwaliteitsonderzoeken/audits en adviseert over 

mogelijke verbeteringen. Daarnaast lever je periodiek managementrapportages aan rondom de kwaliteit binnen de 

Klinische Farmacie en geef je advies over mogelijke verbeteringen.  

  

Waar ga je werken 

Binnen de afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie werken we samen met een team van 130 collega's, verdeeld 

over drie ziekenhuislocaties. Als kwaliteitsfunctionaris werk je samen met één directe collega en daarnaast met alle 

medewerkers van de afdeling. Onze missie is om een interne, betrouwbare kennispartner voor zorgprofessionals te 

zijn, zodat de zorg rondom medicatie op maat, snel, veilig en kosteneffectief kan plaatsvinden. 

 

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 

 

Wie zoeken wij 

Wij zoeken nieuwe collega kwaliteitsfunctionaris die goed samenwerkt, gedreven is en het in zich heeft om continu te 

zoeken naar optimalisatie en dit pro actief uitdraagt richting de juiste personen in de organisatie. 

Je bent in staat om zowel schriftelijk als mondeling duidelijk en prettig te communiceren. Je krijgt bij je collega's 

gedaan wat er van ze wordt verwacht door te enthousiasmeren en te motiveren. 

Heb jij daarnaast ook kennis en ervaring met organisatieprocessen, implementatiestrategieën, onderzoeksmethoden 

en projectmanagement? Houd jij je kennis op het gebied van wet- en regelgeving/richtlijnen up to date? En is het snel 

eigen kunnen maken van processen in een veranderende organisatie één van je kwaliteiten? Dan zijn wij op zoek 

naar jou! Uiteraard gaan wij ervan uit dat je beschikt over een relevante hbo opleiding en hbo/academisch werk- en 

denkniveau op het gebied van kwaliteitsmanagement. 

  

Wat bieden wij 

We bieden je een afwisselende en uitdagende functie binnen een plezierige werkomgeving. In eerste instantie bieden 

wij je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de intentie te verlengen voor onbepaalde tijd. De 

arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de cao Ziekenhuizen. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en 

ervaring volgens FWG 55, minimaal € 2.612,- en maximaal € 3.840,- bruto (fulltime) per maand. Daarnaast kun je 

gebruik maken van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden met o.a. een fietsregeling en bieden wij jou de 

mogelijkheid om te sporten met korting.  

 

Ben je enthousiast? 

Vertel het ons! Solliciteren kan tot en met 21 mei 2018 via www.solliciterenbijtreant.nl.  

Wil je graag meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Ria Klein Hofmeijer, hoofd, via het 

secretariaat 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. 

 

De sollicitatiegesprekken staan gepland op maandag 28 mei 2018. 

 

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. 

 

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. Indien gewenst verzorgt Treant de vaccinatie. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

http://www.solliciterenbijtreant.nl/

