•

Ter versterking van onze organisatie zoeken wij een
Projectmanager Zorg
's-Hertogenbosch – 24-28 uur per week

Waar ga je werken?
Service Apotheek is de grootste franchiseformule
voor zelfstandige apotheken in Nederland. Het doel
van onze centrale Service Apotheek organisatie is
alle 465 aangesloten apotheken op professionele en
innovatieve wijze ondersteunen bij hun dagelijkse
bedrijfsvoering. Dat doen we door producten,
diensten en projecten te faciliteren die
onderscheidend zijn en de positie van onze
apothekers en assistenten als zorgverlener
versterken. Hoe uit zich dat? Meer tijd aan de balie,
deskundig advies, een aantrekkelijke winkel en
online uitstraling en altijd de beste service voor ruim
vier miljoen Nederlanders die klant zijn bij Service
Apotheek.

Wat ga je doen?
In deze functie draag je bij aan het waarborgen van
een hoge kwaliteit farmaceutische patiëntenzorg in
alle Service Apotheken. Je ondersteunt de afdeling
Farmaceutische Zorg bij de uitvoering van het beleid
en bent verantwoordelijk voor de implementatie van
diverse zorgprojecten in de apotheken. Variërend
van zorgthema’s tot het introduceren van nieuwe
MFB-projecten. Daarnaast zorg jij ervoor dat elearnings up-to-date zijn volgens de laatste
literatuur en richtlijnen en ontwikkel je nieuwe elearnings.

En loopt het even stroef? Dan vind jij altijd een
praktische oplossing.
• Je houdt het overzicht over de uiteenlopende
activiteiten en processen op de afdeling.
Bij deadlines kun je snel schakelen, je stelt
prioriteiten als het nodig is.
• Je hebt een proactieve houding. Je werkt nauw
samen met je collega’s in de buitendienst. Signaleer
jij problemen bij apotheken? Dan onderneem je
direct actie.
• Je werkt nauwkeurig en je beschikt over uitstekende
communicatieve vaardigheden. Je bent enthousiast
en hebt een klantgerichte benadering, schrijft emails en brieven foutloos en ook telefonisch weet je
jouw boodschap goed over te brengen.

Wat mag je van ons verwachten?
Wij bieden jou een uitdagende functie binnen een
succesvol bedrijf, met veel verantwoordelijkheid,
afwisseling en fijne collega’s.
Een inspirerende werkomgeving midden in de zorg.
Naast een marktconform salaris bieden we een goede
pensioenregeling.

Solliciteren?
Interesse? Stuur dan vóór 4 januari 2019 je motivatie
en cv naar Carolien Persoon, Operationeel Manager.

Wat vragen wij van jou?

E c.persoon@serviceapotheek.nl.

• Je beschikt over een HBO-opleiding, bijvoorbeeld
Farmakunde of Farmaceutisch Consulent
• Je hebt uitgebreide kennis van het Microsoft Office

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen
we niet op prijs.

pakket. Met name Excel beheers je goed.
• Je ziet het als een leuke uitdaging om andere
mensen enthousiast te maken voor jouw plannen.
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