
Apotheek Jezus Eik zoekt farmaceutisch technisch assistent 

We willen graag ons team uitbreiden met een full-time farmaceutisch technisch assistent.  We zijn op zoek naar een 
persoon met een warm hart voor mensen, goesting voor ondernemen, oog voor (farmaceutische) zorg, kwaliteit en 
rentabiliteit.  

over Apotheek Jezus Eik 

Momenteel bestaat ons team uit 2 full time personen. Meer info vind je op www.apotheekjezuseik.be of op 
https://www.facebook.com/Apotheek-Barbier-Deneyer-919200871553905/notifications/ 

jouw opdracht 

Jij maakt vanuit jouw functie mee het verschil voor onze klanten en patiënten door  

• Op een warme kwalitatieve manier farmaceutische zorg te verlenen 

• Verschillende taken op te nemen binnen de apotheek zoals het maken van bereidingen, stockbeheer, 
controleren van vervaldata,.. 

• Commercieel ruimdenkend te zijn inzake randassortiment 

• De juiste vragen te stellen en te vertrekken vanuit de noden van je patiënt/klant.  

• Élke patiënt/ klant zo goed mogelijk verder te helpen 

• Interesse en expertise te ontwikkelen voor het beheer van sociale media 

Wat bieden we jou aan 

Een nieuwe job kiezen doe je niet elke dag. Wat hebben we jou te bieden? 

• een gevarieerde taakomschrijving die je de mogelijkheid biedt om jouw kennis verder te ontwikkelen ook via 
navorming 

• een evenwichtig loonpakket inclusief extralegale voordelen (maaltijdcheques) 

• twee gepassioneerde apothekers die je dagelijks begeleiden en ondersteunen 

• stabiliteit en een goede work-life balans; 

• een contract van voltijdse tewerkstelling startende in september 

• een ruim en flexibel gamma van gezondheidsproducten, die nog verder kan worden uitgebouwd 

wat verwachten we van jou 

we zoeken een farmaceutisch technisch assistent met  

• een hart voor mensen, die met een open blik de patiënt/ klant ontvangt om van daaruit de beste oplossingen 
en adviezen aan te bieden 

• die resultaatgericht en proactief omgaat met het diverse pakket aan taken 

• die collegiaal is en begrijpt dat we samen sterker staan 

• die kan multitasken en tegelijkertijd gestructureerd en nauwkeurig werkt 

• een leergierige en flexibele ingesteldheid heeft 

• de bereidheid heeft om zaterdagvoormiddagen te werken 

• beschikt over relevante stage en werkervaring 

• beschikt over een diploma en erkenningsnummer als farmaceutisch technisch assistent. 

 

Voel je je aangesproken door deze functie? Bezorg ons dan snel jouw motivatiebrief en CV via mail naar 
luc.barbier@skynet.be 

http://www.apotheekjezuseik.be/
https://www.facebook.com/Apotheek-Barbier-Deneyer-919200871553905/notifications/

