
 

Binnen de afdeling apotheek zoeken we per direct een  
 

WAARNEMEND ZIEKENHUISAPOTHEKER (m/v) 
 
voor gemiddeld 24 uren per week gedurende een periode van tenminste 3 maanden 
 
Over de afdeling 
De apotheek verzorgt de geneesmiddelenvoorziening voor meer dan 800 intramurale patiënten, voor 
het ziekenhuis zelf en een aantal externe zorgorganisaties. Het beroep ziekenhuisfarmacie wordt in 
ons ziekenhuis breed uitgeoefend, waarbij de bereidingen toegespitst zijn op VTGM. De 
ziekenhuisapotheek is gecertificeerd conform het kwaliteitssysteem ISO 9001:2015 en volop in 
beweging met de richtinggevende pijlers Patiëntenzorg, Kwaliteit en Vernieuwing. 
Ons team bestaat uit ongeveer 60 medewerkers, onder wie 4 ziekenhuisapothekers en 1 ANIOS. 
 
Over de functie? 
U bent professioneel medeverantwoordelijk voor de totale farmaceutische patiëntenzorg en neemt 
diverse processen binnen - met name de distributie - voor uw rekening. Aantoonbare affiniteit met 
de front-office activiteiten van de ziekenhuisfarmacie strekt tot aanbeveling. U heeft belangstelling 
voor ICT; kennis van en ervaring met HiX is hierbij een pré. U neemt na een korte inwerkperiode deel 
aan het bereikbaarheids- en dagdienstrooster. Overige activiteiten worden in overleg met u 
verdeeld. 
 
Over u? 
U bent een geregistreerde ziekenhuisapotheker of in de laatste fase van de opleiding. U bent op zeer 
korte termijn beschikbaar voor tenminste 3 maanden. Wij verwachten dat u zelfstandig en 
gestructureerd kunt werken. Kernbegrippen die bij u passen, zijn: open, enthousiast, initiatiefrijk en 
ondernemend. U beschikt over goede collegiale, contactuele en communicatieve eigenschappen.  
 
Wat wij bieden? 
Wij bieden u een arbeidsovereenkomst voor 3 maanden. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de 
CAO Ziekenhuizen. Wij bieden naast deze voorwaarden uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Op basis van uw ervaring zal een passend salarisaanbod worden gedaan.  
 
Inlichtingen  
Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer S.C.M. Levering, hoofd ziekenhuisapotheek, 
tel. 0344-674534 of met de heer C. Bouter, manager Medisch Facilitair Centrum a.i., tel. 0344-
674326.  
 
Sollicitatie  
Hebben wij uw interesse kunnen wekken? Stuur dan uw brief met cv vóór 17 december 2018, per 
email, naar personeelsadministratie@zrt.nl.  
Een intrede screening, waarbij een check op diplomas’en referenties plaatsvindt voor medewerkers die in de 
zorg werken, maakt onderdeel uit van de aanname procedure. 

 
Meer informatie kun je vinden op onze website www.ziekenhuisrivierenland.nl. 

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