
Teamleider Bereidingen Apotheek 
 
Functieomschrijving 
Betrokken zijn bij innovatie en concreet veel betekenen voor je 
team en de patiënt. 
  
In de functie van teamleider Bereidingen Apotheek, heb je zowel vakinhoudelijk als op persoonlijk vlak 
een belangrijke rol binnen onze Apotheek. 
  
Samen met je collega-teamleider zorg je dat we volgens de hoogste kwaliteitseisen en op tijd 
geneesmiddelen leveren aan de verpleegafdelingen binnen het Radboudumc, aan andere 
ziekenhuizen en aan patiënten thuis. Dit betekent onder meer dat je onze processen scherp in de 
gaten houdt, deze waar mogelijk verder optimaliseert en erop toeziet dat we de goede producten 
leveren. Zo kunnen patiënten altijd op ons rekenen. 
  
Maar je bent ook onmisbaar voor ons leuke team waaraan je op een coachende manier leiding geeft. 
Je motiveert de medewerkers, zorgt voor een veilige en prettige werkomgeving en je stimuleert de 
individuele teamleden om zichzelf te blijven ontwikkelen. Een dankbare rol waarin je dagelijks 
concreet veel betekent voor de mensen waarmee je werkt en wezenlijk bijdraagt aan hun werkplezier. 
  
Binnen onze Apotheek investeren we doorlopend in verbetering door innovatie. Niet voor niets zijn we 
een academische afdeling. Zo hebben we sinds kort als eerste apotheek in Europa een robot 
waarmee we geautomatiseerd elastomeerpompen kunnen maken. Om maar eens een voorbeeld te 
geven. Maar we zijn in de breedste zin continu betrokken bij wetenschappelijk onderzoek dat in het 
Radboudumc op ons vakgebied loopt. 
 
Voor jou als teamleider houdt dit in, dat je het Voor Toediening Gereed Maken van 
onderzoeksgeneesmiddelen faciliteert en de medewerkers helpt om hieraan op een goede manier bij 
te dragen. Tegelijkertijd blijf je daardoor zelf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen je vak 
en maak je steeds kennis met nieuwe technologieën en methoden. 
 
Profiel 
Je bent een apothekersassistent met al wat leidinggevende ervaring. Je weet alles van het Voor 
Toediening Gereed Maken van geneesmiddelen en je kent de daarbij behorende kwaliteitsnormen 
en eisen. 
  
Naast vakinhoudelijk sterk, ben je iemand met een innemende en stevige persoonlijkheid. Je bent niet 
alleen in staat een team te motiveren en te stimuleren in het werk, maar ook om medewerkers te 
verbinden en te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast ben je goed in plannen en 
organiseren, daadkrachtig, je stelt de juiste prioriteiten en je denkt en handelt klantgericht. Daarin 
staat kwaliteit bij jou in alles voorop. Verder vind je continue verbetering en innovatie belangrijk en je 
neemt graag initiatieven op dit vlak. 
 
Tot slot herken je jezelf in de Radboud manier van werken. 
 
Organisatie 
De Bereidingsafdeling van de Apotheek is een erg prettige omgeving om in te werken. We vinden het 
belangrijk om in een hecht team op een open en eerlijke manier met elkaar om te gaan. Een sfeer van 
onderling vertrouwen en de bereidheid om elkaar waar nodig te helpen zijn daarvoor in onze ogen 
cruciaal. 
  
Binnen de Bereidingsafdeling van de Apotheek werken in totaal 40 medewerkers. 
Apothekersassistenten, farmaceutisch assistenten, farmaceutisch medewerkers, omloopmedewerkers 
en (ziekenhuis-) apothekers werken intensief samen aan de beste zorg voor de patiënt. We hebben 
diverse certificeringen, waaronder GMP en GMP-z voor de bereiding en het Voor Toediening Gereed 
Maken van geneesmiddelen. 
  
De Bereidingsafdeling van de Apotheek is onderdeel van de afdeling Apotheek van het Radboudumc, 
met ruim 300 medewerkers. De Apotheek speelt een centrale rol in de voorziening van 
geneesmiddelen en de hersterilisatie van reusable medische hulpmiddelen. Wij leveren 

https://www.radboudumc.nl/werken-bij/de-radboud-manier-van-werken/de-radboud-manier-van-werken
https://www.radboudumc.nl/afdelingen/apotheek


geneesmiddelen aan het Radboudumc, maar ook aan andere ziekenhuizen en aan externe klanten. 
 
Het Radboudumc 
Het Radboudumc wil vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare 
gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en 
daarbuiten. Onze missie is dan ook: To have a significant impact on healthcare. Bekijk zelf hoe dat 
zich uit in onze strategie. 
 
Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent en wat onze medewerkers daarover 
vertellen. 
 
Arbeidsvoorwaarden 

• Wij bieden een afwisselende baan voor 32-36 uur per week in een collegiaal en gemotiveerd 
team. De duur van het contract is 1 jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. 

• Het salaris is afhankelijk van kwalificaties en ervaring. Inschaling vindt plaats in schaal 8: max 
€ 50297 bruto per jaar bij volledig dienstverband (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering). 

• Naast goede arbeidsvoorwaarden hechten wij waarde aan de ontwikkeling van kennis en 
vaardigheden van onze medewerkers en investeren daarom doorlopend in opleidingen. 

 

Naast goede arbeidsvoorwaarden hechten wij waarde aan de ontwikkeling van kennis en 

vaardigheden van onze medewerkers en investeren daarom doorlopend in opleidingen. 

 

Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er, afhankelijk van de 

functie, een screening plaats op basis van het aangeleverde cv. De procedure hiervoor verloopt via de 

afdeling HR van het Radboudumc.  

  

Lees meer over de sollicitatieprocedure binnen het Radboudumc. 

 

Opmerkingen en contactinformatie 

Voor alle aanvullende vragen over de functie kun je contact opnemen met Marion Dekker 

(marion.dekker@radboudumc.nl), operationeel manager Bereidingen via (024) 361 64 05. 

  

Graag solliciteren vóór 4 oktober via het online sollicitatieformulier (o.v.v. vacature 71842-

Teamleider-Bereidingen-Apotheek). 

 

Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs. 

https://www.radboudumc.nl/over-het-radboudumc/strategie
https://ltpx.nl/vQOSyRF
https://ltpx.nl/vQOSyRF
https://ltpx.nl/vQOSyRF
https://www.radboudumc.nl/werken-bij/solliciteren/sollicitatieprocedure
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https://ltpx.nl/7NPC8Lr

