
 
 
Voor de versterking van onze apotheek in Lier zoeken we een 
 

Leergierige Apotheker 
met een passie voor innovatieve wetenschappelijke ontwikkelingen (m/v) 

 
Je komt terecht in een innovatief en dynamisch bedrijf waar je samenwerkt met 7 andere 
apothekers, binnen een sympathiek team van 18 collega’s met een passie voor kwalitatieve 
farmaceutische zorg. 
 
Het apotheekteam werkt nauw samen rond 4 hoofdtaken: 
 
✓ Ten eerste zijn we gekend voor de kwaliteitsvolle dienstverlening en nemen hierbij een 

duidelijke adviesrol op naar patiënten, dokters, rusthuizen, ....  
 
✓ Als 2de pijler focust ons team op nutriënten met een gamma eigen genotificeerde 

formules.  
 
✓ Daarnaast beschikt onze apotheek ook over een uitgebreid programma voor magistrale 

bereidingen en bereiden we diverse preparaten in huis.  
 
✓ Tot slot beschikt de apotheek over een eigen robot voor het fractioneren en voorzien we 

medicatie aan diverse rusthuizen in de regio. 
 
Wat verwachten we van jou? 
 
✓ Dat je onze patiënten uitgebreid begeleidt bij de opstart van hun therapie, zodat ze goed 

geïnformeerd aan de slag gaan met hun medicatie en zodat hun therapietrouw optimaal 
bevorderd wordt. 

 
Wat is jouw profiel? 
 
✓ Je hebt een diploma Apotheker of Master in de Farmaceutische zorg op zak 
✓ ‘Levenslang Leren’ is voor jou een belangrijke waarde: houdt ervan je wetenschappelijke 

kennis continu bij te spijkeren ten behoeve van de patiënten 
✓ Je werkt graag in teamverband en ook zelfstandig  
✓ Je beschikt over de nodige sociale vaardigheden om goed te luisteren en vlot te 

communiceren met patiënten en collega’s (in het Nederlands zeker, maar ook Engels en 
Frans worden regelmatig gebruikt in onze Apotheek zijn dus wenselijk) 

✓ Je kan nauwgezet werken en je bent ook voldoende stressbestendig 
✓ Je bent bereid je flexibel op te stellen in het team 

o je werkt één zaterdag op twee en ter compensatie heb je een vast vrije dag per 
week 

o je neemt regelmatig deel aan de wachtdienst, zodat de werklast billijk verdeeld blijft 
binnen het team 

✓ Ervaring met TWIN is een pluspunt 
 



Wat bieden we? 
 
✓ Een vaste tewerkstelling in een apotheek die investeert in wetenschappelijke bijscholing 

en levenslang leren, met mogelijkheid tot bijscholingen in binnen- en buitenland  
✓ Een fijne werkplek met een tof en dynamisch team van enthousiaste collega’s  
✓ Een competitief loon (bespreekbaar) met maaltijdcheques en vergoeding van de jaarlijkse 

bijdrage aan de orde der apothekers 
✓ Onze Apotheek is makkelijk bereikbaar met de trein 

 
 

Interesse?  
 
Stuur je CV en motivatiebrief aan tina@compounding.be of contacteer ons vrijblijvend via 
info@apotheek-desaedeleer.be of op nummer 03 480 19 15 
 
 
  

 


