
                    Fargan is een familiaal bedrijf dat 5 apotheken beheert en 50 werknemers tewerk stelt. 
                                         Voor onze apotheek in het Zuidstation te Brussel zoeken wij een : 
 
 

                                                              Adjunct-apotheker 
 
            JOUW FUNCTIE 
 

 Als adjunct-apotheker sta je de apotheker-titularis bij op alle vlakken van het apotheekbeleid. 
Samen met jouw collega adjunct-apotheker vervang je de apotheker-titularis bij zijn 
afwezigheid. 

 Je bent verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van de taken die de apotheker-titularis jou 
toevertrouwt. 

 Na een inloopperiode staat je open voor het aanleren van het dagelijks beheer van de officina 
inzake: aankooppolitiek, distributiecentrum, vertegenwoordigers, ... 

 Het afleveren van medicatie met oog voor een optimale farmaceutische zorg; 

 Je werkt mee aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de apotheek. 

 
JOUW APOTHEEK 
 

 Een heel actuele apotheek in het hartje van Brussel 

 Vlot bereikbaar met het openbaar vervoer 

 Heel attractieve werkuren 

 
JOUW PROFIEL 
Opleiding, ervaring en technische kennis 
 

 Je hebt een Master in de Farmaceutische Wetenschappen (apotheker) 

 Je beschikt over een RIZIV-nummer en bent ingeschreven in de Orde der Apotheken; 

 Je bent leergierig en/of je hebt ervaring met parafarmaceutische producten 

 Je bent nederlandstalig met goede noties van het frans en het engels  

 
TALENTEN EN COMPETENTIES 
 

 Klantgerichtheid: Je bent luistervaardig en bent attent voor de behoeften van de patient  

 Je staat borg voor het leveren van een kwaliteitsvolle service 

 Je bent dynamisch , flexibel en geëngageerd 

 In een snelle veranderende omgeving blijf je alert voor de nieuwste evoluties 

 Binnen een team van 11 personen werk je graag samen met jouw collega’s om de 
doelstellingen te verwezenlijken 

 

 
 
 
 
 



WIJ BIEDEN: 
 

 Een gevarieerde voltijdse functie in een aangename werksfeer en stimulerende werkomgeving 

 Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur 

 Een aantrekkelijk salaris met extra-legale voordelen 

 Mogelijkheid tot permanente vorming aangepast aan jouw werkervaring 

 Een dynamisch team dat deel uitmaakt van een familiale groep waar positieve interacties zorgen 
voor een motiverende omgeving 

 Werken in een stabiele familiale onderneming, waar de volgende waarden belangrijk zijn:       
kwaliteit, dynamiek, engagement en kort bij de klanten staan 

 

Heeft u interesse of vragen ? Contacteer ons gerust voor meer informatie via het  

telefoonnummer 02/386 01 70 en vraag naar Marc Jacobs (COO) 

Of stuur uw kandidatuur met cv op naar het e-mail adres  a.masoin@fargan.be 
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