
 

 

VACATURE  
 
Het beroep van apotheker is volop in evolutie: sinds 2017 gebeurt deze evolutie wettelijk binnen het 
Meerjarenkader voor de patiënt met de officina-apothekers, dat de sector afsloot met de bevoegde 
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block. 
 
De beroepsverenigingen van apothekers evolueren mee: in een wereld van verandering, is 
performante ondersteuning nodig met diensten specifiek op maat van de apotheker. Om onze 
leden-apothekers zo goed mogelijk te ondersteunen, zijn wij op zoek naar een 
 
 

Acquisitie Manager 

 
 

Jouw functie 
− Juridisch Medewerker met economische focus 

− Opvolgen van juridische vragen en dossiers (vestigingsdossiers, overnames, fusies, 

contracten, …) 

− Overleggen met apothekers en hen informeren over mogelijke samenwerkingsmodellen 

− Leden adviseren bij overnames, fusies, … 

− Advies formuleren in vestigingsdossiers 

− Advies bij / opstellen van contracten en overeenkomsten 

− Evoluties in de reglementering opvolgen en analyseren: farmaceutisch recht, 

ondernemingsrecht, bepaalde delen van het publiek recht (onder meer privacyrecht), 

consumentenrecht en  mededingingsrecht 

− Bijwonen vergaderingen en opleidingsavonden 

− Contacten met apothekers en partners onderhouden 

 

Competenties 

− Minimaal Bachelor, bij voorkeur juridisch diploma - economisch georiënteerd 

− Interesse hebben voor farmaceutische wetgeving, volksgezondheid en sociale wetgeving 

− Interesse in de juridisch economische aspecten van het beroep van apotheker 

− Sterke schriftelijke  en mondelinge communicatievaardigheden  

− Vermogen om “juridisch taalgebruik” verstaanbaar te maken 



Wat kunnen wij jou bieden? 

− Een deeltijdse job in een dynamische en innoverende organisatie  

− Een gevarieerd takenpakket dat je zelfstandig kan invullen en uitwerken 

− Een warme werkstek in hartje Leuven, op wandelafstand van het station 

− Een contract van tijdelijke of onbepaalde duur  

− Een marktconform salaris met aanvullende voordelen 

 

Brabants Apothekers Forum - BAF 

BAF is een kleine, fluïde organisatie (ongeveer 15 collega’s), waar we samenwerking boven hiërarchie 

waarderen. Je vindt meer over ons op www.baf.be.  

 
 

Interesse?  

Mail je motivatiebrief en CV naar evelien.vankriekingen@baf.be of naar info@baf.be 
 

Meer info?  

Contacteer Evelien Vankriekingen:  evelien.vankriekingen@baf.be  
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