
Vacature Leerwerkplek Apothekersassistent  

Als apothekersassistent help je de mensen die in de apotheek komen met advies en voorlichting over 

bijvoorbeeld de werking van het geneesmiddel, de bewaarmethode, bijwerkingen en de manier 

waarop het gebruikt moet worden. Samen met je collega’s zet je je dagelijks in om goede en foutloze 

farmaceutisch zorg te verlenen en je cliënten op allerlei manieren te ondersteunen bij het goed en 

tijdig gebruik van hun medicijnen. Deze functie maakt onderdeel uit van een Leer-werktraject voor 

zij-instromers. Je leert voor en werkt tegelijkertijd als apothekersassistent in de apotheek in de regio 

Amsterdam, Utrecht en ‘t Gooi.  

Wat ga je doen? 

- Je beantwoordt de vragen van cliënten aan de balie en verwerkt hun recepten.   

- Je geeft cliënten advies en voorlichting over de werking en het gebruik van medicijnen en 

medische hulpmiddelen.  

- Je voert medicatiebewaking uit waarbij je recepten controleert op juistheid en de werking 

met andere medicijnen. 

- Je neemt regelmatig contact op met andere zorgverleners (huisarts, tandarts) en ook met 

leveranciers en zorgverzekeraars met vragen of voor overleg. 

- Om te garanderen dat de zorg die je levert goed en foutloos is, controleren jij en je collega’s 

elkaars werk. Je werk draait tenslotte om de gezondheid van de cliënt. 

- Daarnaast zijn er diverse andere werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het verwerken van 

de recepten in de computersystemen en het beheren van de voorraden. 

Wie ben je? 

- Je bent een teamplayer die ook zelfstandig kan werken. 

- Je kunt goed luisteren, bent integer en hebt oog voor de privacy van de cliënt. 

- Je bent nauwkeurig en je werkt geconcentreerd. 

- Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en beheerst de Nederlandse taal goed. 

- Je wilt graag een carrièreswitch maken. 

Wat breng je mee? 

- Enige werkervaring in een cliëntgerichte organisatie. 

- Een enthousiaste en energieke werkhouding. 

- Je hebt een hart voor de zorg. 

- Je hebt een havo-diploma en/of minimaal HBO werk- en denkniveau. 

Wat bieden wij? 

- Deelname aan een Leerwerktraject (BBL-traject) bij het MBO Amersfoort. Een dynamische 

manier van leren waarin je onder begeleiding werkt in de apotheek en minimaal één dag of 

avond in de week klassikale lessen volgt om de theorie te leren.  

- Baan tussen de 20 – 32 uur per week voor de duur van twee jaar. 

- Leren en werken tegelijkertijd, inclusief salaris conform de Cao Apotheken Salarisschaal 3. 

- Na afronding het diploma Apothekersassistent. 

- Kans op een vaste baan.  

Geïnteresseerd?  Lijkt het je leuk en interessant om in de apotheek te werken? Kijk dan op 

www.werkindeapotheek.nl voor meer informatie, of stuur een mail naar Helena Schuengel, 

helena@nieuwzorg.nl.  

https://www.sbaweb.nl/media/salarisschalen_cao_apotheken_2016-2017_.pdf
http://www.werkindeapotheek.nl/
mailto:helena@nieuwzorg.nl


Wil je een beter beeld krijgen van het werken in een apotheek of wil je testen of jij het in 

je hebt om te werken als apothekersassistent? Neem dan gauw een kijkje op 
www.werkindeapotheek.nl.   

  

http://www.werkindeapotheek.nl/

