Apotheker/onderzoeker
Over PHÉRA
PHÉRA is een gezondheidszorg-innovator, die investeert in projecten en innovaties die de
volksgezondheid en gezondheidszorg ten goede komen. In dat kader bieden wij de functie als
apotheker/onderzoeker aan. Bent u apotheker en zou u het werk in de apotheek graag uitbreiden met
onderzoek? Dan is deze functie weggelegd voor u.
In de functie van apotheker/onderzoeker bij PHÉRA werkt u aan maatschappelijk relevant
onderzoek. U slaat de brug tussen wetenschappelijke inzichten en de praktische realiteit in de
apotheek:
• Als apotheker staat u in 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.
• Als onderzoeker werkt u rond een bepaalde onderzoeksvraag; u verzamelt relevante
informatie, analyseert data, rapporteert uw bevindingen, presenteert deze in publicaties en
op conventies voor de verschillende stakeholders in de gezondheidszorg. U kunt aansluiten
bij één van onze lopende projecten of sponsoring vragen voor een eigen
onderzoeksonderwerp.

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 en
onderzoekers.
U bent communicatief vaardig. U kunt zich professioneel uitdrukken in termen die
gezondheidszorgbeoefenaars onderling gebruiken en u kunt patiënten/cliënten zaken
uitleggen in voor hen verstaanbare taal.
U kunt hoofd- en bijzaak van elkaar scheiden. U kunt data structureren en analyseren. U
kunt wetenschappelijke inzichten vertalen naar praktische toepassingen. U kunt de
praktische realiteit beschrijven in wetenschappelijke modellen.
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 en schrijft vloeiend Nederlands en Engels. Taalvaardigheid in het Frans is een
pluspunt.
Bij voorkeur beschikt u over een rijbewijs.

Wat wij bieden
•
•
•

Een voltijdse functie met interne sponsoring voor de duur van één jaar, met de mogelijkheid
tot verlenging bij positieve evaluatie en het verwerven van externe sponsoring.
U krijgt sponsoring voor uw onderzoek in lijn met de kwaliteit en maatschappelijke
relevantie van uw onderzoek.
U krijgt een salaris en extralegale voordelen in lijn met uw competenties.

•
•
•

•

Een afwisselende en uitdagende baan. Door de combinatie van het werk in de apotheek en
het onderzoekswerk 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. Voor het onderzoeksdeel
van de functie is thuiswerk bespreekbaar.
Mogelijkheden en ondersteuning om u verder te ontwikkelen in uw beroep en het
ontwikkelen van bijkomende vaardigheden. Uw eigen ambities en interessen worden
aangemoedigd.

Solliciteren & Deadline
Wij nodigen u van harte uit om bij interesse contact op te nemen voor een kennismakingsgesprek,
via email. Indien u sponsoring wilt vragen voor een eigen onderzoeksonderwerp, zal u gevraagd
worden in een pitch het onderwerp zelf, uw interesse ervoor en de maatschappelijke relevantie toe
te lichten. Solliciteren kan tot en met 23 september.

Contact
Onderzoekscoördinator: Djazz Lazeroms
d.lazeroms@phera-online.be

