Apotheker gezocht in regio Antwerpen
Over PHÉRA

PHÉRA is een gezondheidszorg-innovator, die inzet op samenwerkingsprojecten om de
gezondheidszorg te verbeteren. Eén van de pistes waar PHÉRA op inzet, is het aanpakken van
het personeelstekort in de gezondheidszorg. In dat kader zijn wij op zoek naar een apotheker
om ons team in regio Antwerpen aan te vullen. Als apotheker bij PHÉRA werkt u voor
verschillende klanten (apotheken), waar u instaat voor de continuïteit van de dagelijkse taken
binnen de apotheek, het verlenen van kwalitatieve farmaceutische zorg aan de cliënten en het
bieden van ondersteuning in het beheer van de apotheek.
Uw profiel
•

U bent apotheker.

•

U bent patiënt-gericht en draagt kwaliteitsvolle zorg hoog in het vaandel.

•

U bent leergierig en gedreven om uzelf voortdurend te ontwikkelen in uw beroep.

•

U kunt zelfstandig werken en samenwerken met andere gezondheidszorgbeoefenaars.

•

U bent communicatief vaardig. U kunt zich professioneel uitdrukken in termen die
gezondheidszorg-beoefenaars onderling gebruiken en u kunt patiënten/cliënten zaken
uitleggen in voor hen verstaanbare taal.

•

U doet uw werk met enthousiasme en u heeft kennis van zaken.

•

U weet van aanpakken. U houdt het hoofd koel en u kunt zaken organiseren in tijd en
volgens prioriteit.

•

U spreekt vloeiende Nederlands en Engels. Taalvaardigheid in het Frans is een pluspunt.

•

Bij voorkeur beschikt u over een rijbewijs.

Wat wij bieden
•

Een contract van onbepaalde duur, vol- of halftijds.

•

Een afwisselende en uitdagende baan. Bij ons werkt u voor verschillende klanten. Zo
hoeft u zich geen moment te vervelen.

•

U werkt in een jong, innovatief bedrijf met veel doorgroeimogelijkheden en een gezonde
work/life balance.

•

U werkt in een hecht, gemotiveerd team, bij wie u terecht kunt met vragen. Tegelijkertijd
krijgt u veel vrijheid om uw werk naar eigen inzicht te organiseren.

•

Mogelijkheden en ondersteuning om u verder te ontwikkelen in uw beroep en het
ontwikkelen van bijkomende vaardigheden. Uw eigen ambities worden aangemoedigd
en wij investeren graag in het realiseren van uw professionele ambities.

•

U krijgt een deftig salaris en extralegale voordelen (maaltijdcheques, eindejaarspremie,
groepsverzekering etc) in lijn met uw competenties.

Solliciteren

Bij interesse kunt u mailen naar info@phera-online.be, met uw CV in bijlage, of solliciteren via
www.phera-online.be/diensten/werken-bij-phera.

