
 

  

 

 
 
Apothekersassistente 
Alphega apotheek West Maas en Waal 
 
Wij zijn per direct op zoek naar een apothekersassistente (24-36 uur/week) 
 

Wie zoeken wij? 
Ben jij een gediplomeerde en nauwkeurige apothekersassistente die houdt van werken in een team, 
maar ook zelfstandig kan werken? Ben jij clientgericht en kun je goed communiceren met je cliënten en 
je collega’s? Houd je van lekker werken binnen een gezellig team en ga je graag met de tijd mee? Dan 
zoeken wij jou! Alphega apotheek West Maas en Waal zoekt per direct een gediplomeerde collega voor 
24-36 uur per week. Wij werken met o.a. Pharmacom en ReceptLocatie. Kennis van deze programma’s 
is een pré maar geen must.  

Wat bieden wij? 
Wij bieden een uitdagende baan als apothekersassistente binnen een gezellig team, waarbij je werkt 
op twee verschillende locaties (Beneden-Leeuwen en Dreumel). Als apotheek gaan we graag met de 
tijd mee en blijven we ons ontwikkelen. Als onderdeel van het zorgteam verzorg je samen met de 
collega’s de recepten en sta je cliënten te woord, maar is het daarnaast ook mogelijk om je te 
specialiseren in bijvoorbeeld baxter of kwaliteitszorg. Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn 
volgens de CAO apotheken. 

Wie zijn wij? 
Alphega apotheek West Maas en Waal is een veelzijdige dorpsapotheek met twee vestigingen in het 
Land van Maas en Waal. Een grotere vestiging met onder andere baxterverwerking in Beneden-
Leeuwen en een kleinere vestiging in het Gezondheidscentrum DreumelZorg in Dreumel.   
Je komt terecht in een HKZ gecertificeerde organisatie, welke met de tijd mee gaat en staat en gaat 
voor kwaliteit. We zijn een Alphega apotheek, wat betekent dat we gebruik maken van alle services die 
de Alphega formule ons biedt, maar dat we zeker ook ruimte hebben voor eigen invulling van de zorg 
in de apotheek. Wij gaan voor zorgverlening voor onze cliënten, voor de werkvreugde binnen een leuk 
team en voor de exploitatie van de apotheek. We vinden het belangrijk om te zorgen dat we onszelf 
blijven verbeteren en dat we innoveren.  

Herken je jezelf? 
Ben je enthousiast en/of wil je meer weten over de vacature neem contact op met mw. A.M.W. van Hees 
of dhr. A. Kabalay op telefoonnummer 0487-597222. 

Solliciteren ? 
We kijken uit naar je reactie. Mail je sollicitatiebrief met motivatie uiterlijk zondag 12 september 2021 
met CV naar info@apotheekwestmaasenwaal.nl. Om de veiligheid van onze patiënten en medewerkers 
te waarborgen, is het verstrekken van een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) onderdeel van de 
sollicitatieprocedure. 
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