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Vacature Farmaceutisch technisch 

assistent(m/v) 
 
Het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Alexius behoort tot de VZW Provincialaat der Broeders 
van Liefde. Het biedt professionele zorg aan personen met een psychiatrische 
problematiek en dit ongeacht hun oorsprong, geslacht, overtuiging of financiële 
draagkracht. In onze organisatie heerst een cultuur waarbinnen gastvrijheid, 
professionaliteit, innovatie en respect centraal staan. 
 

FUNCTIEOMSCHRIJVING / TAKENPAKKET 
- U werkt onder supervisie en ondersteunt apotheker bij uitvoeren van algemene taken 
van apotheek.  
- U vervult opdrachten die verband houden met distributie van geneesmiddelen en 
medisch materiaal voor zorgeenheden . 
-U neemt deel aan logistieke en administratieve taken in apotheek 

 

UW PROFIEL 
1. Diplomavereisten 
- Diploma : U bent in het bezit van diploma farmaceutisch technisch assistent en 
beschikt over erkenning en visum van FOD volksgezondheid. 
2. Vereiste competenties 
- U werkt nauwgezet en kwaliteitsvol 
- U werkt zelfstandig en kan vlot samenwerken in een team. 
- U bent leergierig en hebt zin voor initiatief 
- U bent open, communicatief en stressbestendig. 
- U kan vlot werken met courante MS office toepassingen 
 
3. Vereiste kennis 
- distributie van geneesmiddelen , ervaring in ziekenhuis is pluspunt 
 
 

ONS AANBOD 
Wij bieden u een  deeltijds (19u ) contract aan voor bepaalde duur, zijnde 
vervangingscontract voor zwangerschap. 
De verloning gebeurt conform de geldende ziekenhuisbarema’s. Bovendien bieden wij 
onze werknemers een hospitalisatieverzekering ,fietsvergoeding en maaltijdcheques 
(tot eind juni 2019) aan. 
 

INFORMATIE / SOLLICITEREN 
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Indien u meer informatie wenst over de inhoud van deze vacature, neemt u telefonisch 
of per mail contact op met:   
 Naam, Voornaam: De Voght Mieke 
 Functie apotheker 
 Telefoonnummer 02/2724367 
 email :  mieke.de.voght@fracarita.org 
 
 
Indien u wenst te solliciteren voor deze vacature, stuurt u uw sollicitatiebrief mét CV 
uiterlijk op 5/12/2018 via post of per e-mail naar:  
 Naam, Voornaam: Van Beuren Godfried 
 Functie: Algemeen directeur 
 Grimbergsesteenweg 40, 1850 Grimbergen 

Telefoonnummer 02/2724568 
 Mailadres: godfried.van.beuren@fracarita.org 
 
Kandidaturen kunnen ingediend worden tot uiterlijk 12/12/2018 
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