Het Albert Schweitzer ziekenhuis is een modern en vooruitstrevend ziekenhuis met locaties in
Dordrecht, Zwijndrecht en Sliedrecht en een buitenpolikliniek in Ridderkerk. We laten ons elke dag
weer inspireren door onze naamgever Albert Schweitzer, die zich met hoofd, hart en ziel inzette voor
zijn patiënten. Ook maken we deel uit van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen
(STZ). Dat betekent dat we veel talent opleiden en ons onderscheiden met patiëntgericht
wetenschappelijk onderzoek en hoogwaardige zorg. We blinken in het bijzonder uit in de behandeling
van bloed- en lymfklierkanker, borstkanker, darmkanker, longkanker, pijn, vaatlijden en
bekkenbodemklachten.

ZORG MET HOOFD, HART EN ZIEL
Op zoek naar een leuke, afwisselende baan? Dan moet je voor de Ziekenhuisapotheek gaan!
In verband met pensionering en vervanging zijn wij zijn op zoek naar een gemotiveerde
KWALITEITSFUNCTIONARIS
voor 24 tot 36 uur per week
Wat ga je doen?
Binnen een team van enthousiaste, betrokken en professionele medewerkers geef je invulling aan het
kwaliteitssysteem van de ziekenhuisapotheek en de medicatieveiligheid in het ziekenhuis. Samen met
je collega’s ontwikkel en onderhoud je de kwaliteitsborging voor o.a. GMP, GDP, ISO 15189 en NIAZ.
Wat zijn jouw kwaliteiten?
 Je beschikt minimaal over Hbo werk- en denkniveau.
 Je hebt ervaring met GMP, ISO15189 en ziekenhuisbrede kwaliteitssytemen als NIAZ of JCI.
 Ruime ervaring in een ziekenhuisapotheek is vereist.
 Je beschikt over goede contactuele eigenschappen, neemt zelf initiatief en rondt zaken af.
 Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 Je bent enthousiast en vindt het een uitdaging jezelf en de afdeling verder te ontwikkelen.
Wat bieden wij?
 Een interessante functie met veel afwisseling en zelfstandigheid binnen een professioneel en
enthousiast team.
 De functie is ingedeeld in FWG 50 (maximaal € 3.490,- bruto per maand o.b.v. 36 uur per week).
 Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.
 Wij bieden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Klik hier voor meer informatie.
 Wij houden ons aan de afspraken uit de Cao Ziekenhuizen.
Hoe ziet de afdeling eruit?
Wij zijn een team van 120 medewerkers, onderverdeeld in een aantal afdelingen zoals
geneesmiddeldistributie en farmaceutische patiëntenzorg, geneesmiddelenbereiding, inkoop en
klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium. Onze ziekenhuisapotheek verzorgt de
farmaceutische dienstverlening aan alle locaties van het Albert Schweitzer ziekenhuis en vele externe
organisaties. We werken continu aan innovatie en kwaliteitsverbetering. Op de locatie Dordwijk
produceert de ziekenhuisapotheek in samenwerking met het Amphia ziekenhuis, onder de naam A+
apotheek, geneesmiddelen onder GMP-condities en levert deze aan een groot aantal apotheken in
het hele land.
Het team van kwaliteitsfunctionarissen ondersteunt de kwaliteit van deze en andere processen binnen
de ziekenhuisapotheek.
Wil je meer informatie?
Inlichtingen over deze functie kun je inwinnen bij mevrouw C. van Kesteren, ziekenhuisapotheker
Kwaliteit, telefoonnummer 078-6523557 of bij mevrouw T. Veenbaas, ziekenhuisapotheker
Bereidingen, telefoonnummer 078-6523142.
Informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en onze overige vacatures vind je op: www.asz.nl
Als je bij het Albert Schweitzer ziekenhuis komt werken vragen wij je een Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG) te overleggen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in je (tucht- en/of
strafrechtelijk) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een functie binnen Het Albert
Schweitzer ziekenhuis

Hoe kun je solliciteren?
Ben je geïnteresseerd in deze functie, dan kun je je sollicitatie tot en met 18 juni 2019 indienen door
het sollicitatieformulier in te vullen via deze link:
http://www.asz.nl/werk-opleiding/vacatures/
Heb je als externe sollicitant eerder gesolliciteerd? Dan heb je waarschijnlijk een inlogaccount gekregen
voor Outsite. Je kunt inloggen met je mailadres en het eerder gekregen wachtwoord. Als je het
wachtwoord niet meer weet, dan kun je dit via Outsite opvragen.
Medewerkers van het ASz dienen hun sollicitatie in via Mijn InSite.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

