
Apothekersassistent (Uren in overleg)

Hoofdactiviteiten
Operationele werkzaamheden: inloggen op het Apotheek Informatie Systeem
(AIS) van apotheken en het hele assortiment doorlichten; signaleren, adviseren
en verbeteren van inkoop, voorraadbeheer en bestelsysteem.

Omschrĳving

De Water Pharmasupport is een dienstverlenende organisatie die vanuit
Middelburg zelfstandige openbare apotheken door het hele land ondersteunt in
het verbeteren van hun inkoop en logistieke processen. De klanten zĳn veelal
afnemer van groothandel Mosadex, daarnaast zĳn er ook afnemers van andere
groothandels zoals Pluripharm.

Jouw werk
Je logt in op het AIS (Pharmacom, CGM, Caresoft) en licht het hele
assortiment door.
Informatie van de groothandel verwerk je in het AIS en houd je bĳ.
Jĳ zorgt ervoor dat gelĳk bĳ de receptinvoer het meest optimale product
afgeleverd kan worden. Zo draag je bĳ aan een optimaal rendement voor de
apotheek en het nakomen van contractuele afspraken met zorgverzekeraars.
Kortom, jĳ maakt het verschil! Alles wat je doet betekent direct een verbetering
bĳ de apotheek. Het leidt tot tevreden klanten die dagelĳks in hun eigen
apotheek het nut ervaren van jouw inzet.

Wie ben jĳ?
Jĳ hebt graag de touwtjes in handen en wilt - op afstand - sturend optreden in
apotheekprocessen. Je bent een doorzetter en streeft naar perfectie, bĳ jezelf en
bĳ de apotheken waarvoor je werkt. Je bent kwaliteitsgericht, klantgericht en
stressbestendig.
Je hebt een probleemoplossende instelling en je kunt accuraat en zelfstandig
werken. Je hebt recente apotheekervaring en bent goed thuis in
apotheekautomatisering. Je hebt onder eigen verantwoordelĳkheid taken verricht
op het gebied van inkoop en logistiek, of in elk geval affiniteit met logistieke
processen.

Wat bieden wĳ?
Een klein professioneel team (apotheker en assistenten); een intern
opleidingsprogramma; uiterst bevredigend werk voor tevreden klanten; werk
tĳdens kantooruren; werktĳden in overleg, met ruimte voor het combineren van
werk en privé, zoals gedeeltelĳk werken vanuit huis. En verder een prima salaris
volgens CAO Apothekersassistenten, schaal 8 of 9 (afhankelĳk van je kwalificatie
en ervaring).

Belangstelling?
Kĳk voor meer informatie op www.pharmasupport.nl of bel Anton de Water,
0118-674100. Je reactie sturen naar De Water Pharmasupport, t.a.v. Anton de
Water, Michaelsdreef 13, 4335 BH Middelburg of per email naar
dewater@pharmasupport.nl.


