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FULL TIME apotheek assistent(e) 

 

Apotheek Farmazorg in Oudenburg is op zoek naar een fulltime apotheek assistent(e) om enerzijds 

ons huidige team die instaat voor het verwerken van bestellingen en anderzijds het huidige team dat 

instaat voor het aanpassen van medicatieschema’s te versterken! 

In concreto zijn we op zoek naar een dynamische en vlotte apotheek assistent(e) met veel zin voor 

initiatief die samen met onze andere apothekers en assistenten dagelijks met enthousiasme, passie 

en goesting ons team wil versterken! 

Farmazorg is een apotheek in Oudenburg die met een hoge graad van kwaliteit dagelijks medicatie op 

maat levert aan woonzorgcentra en zorginstellingen volgens het principe van Individuele Medicatie 

Voorbereiding (IMV).  

Momenteel zorgt ons jong en enthousiast team voor de medicatie van een 60 tal instellingen doorheen 

Vlaanderen en Brussel. We onderscheiden ons door de flexibele oplossingen en de hoge graad van 

dienstverlening die we bieden aan onze klanten.  

 

Hoe zit jouw job er uit ? 

 

• Verwerken van bestellingen 

− Het verwerken van bestellingen (farmaceutische producten, verzorgingsproducten, 

voeding, etc, etc) van woonzorgcentra en zorginstellingen, zowel elektronisch als telefonisch 

− Het doorbestellen van producten bij de groothandel die niet op stock zijn, opdat het product 

toch nog dezelfde dag uitgeleverd kunnen worden aan de bewoner 

− Het begeleiden en adviseren van verpleegkundigen die telefonisch contact opnemen met 

Farmazorg met bepaalde vragen voor (een) benodigde product(en) voor een bewoner (sondes, 

sondevoeding, steunkousen, stoma- en incontinentiemateriaal,...) 

− etc 

• Plannen/wijzigen van medicatieschema’s 

− Het dagelijks correct, consistent en foutloos verwerken van medicatiewijzigingen in de 

medicatieschema’s van patiënten van de woonzorgcentra en zorginstellingen  

− Dit rechtstreeks in de WZC zorgpakket (Geracc, Care Solutions,...) (opleiding zal voorzien 

worden) of in de apotheeksoftware Farmad  

− Het klaarzetten van de verschil-medicatie en/of uitknippen van medicatie indien dit reeds 

werd klaar gezet 

− etc 
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Wat is het profiel dat we zoeken ? 

 

• Je hebt ervaring als apotheek assistent 

• Je hebt een grondige kennis van medicatie en medisch materiaal 

• Je hebt een hart voor mensen om zo de beste oplossingen en adviezen aan te bieden 

• Je bent klantvriendelijk en hecht veel belang aan kwaliteit en dienstverlening.  

• Je bent een gemotiveerd en flexibele harde werker met verantwoordelijkheidszin 

• Je werkt gestructureerd 

• Je bent dynamisch en gaat altijd voor je doel 

• Je hebt bij voorkeur kennis van het FARMAD apotheek software pakket 

• Je bent vlot met softwareprogramma’s en staat open voor aanleren nieuwe pakketten 

 

Wat kunnen we jou bieden ? 

 

• Een job in een sterk groeiend bedrijf boordevol ideeën die de toekomst als apotheek 

rooskleurig tegemoet ziet  

• Een job vol uitdaging en inhoudelijke afwisseling zodat je altijd geprikkeld blijft en er nooit 

geen saaie momenten zijn 

• Een gevarieerde functie die je de mogelijkheid biedt om jezelf verder te ontwikkelen en te 

ontplooien 

• Een warm nest met collega’s die je niet meer wil missen eens je ze hebt en waar we je bij 

naam kennen 

• Een goede verloning 

• Een voltijdse betrekking 

 

Indien interesse, graag CV mailen naar hr@farmazorg.com 

mailto:hr@farmazorg.com

