
 

 

DIENSTNOTA 2019/081 
 

INTERNE & EXTERNE OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING 

 
SILVA medical rekruteert voor de site Scheutbos een (m/v) 

 

Farmaceutisch-technisch assistent   

Contract van onbepaalde duur – deelftijds vanaf 1/09/2019 
Uw functie: 
 
Het bijstaan van de apothekers bij het uitvoeren van hun taken teneinde de tijdige levering van aangepaste 
geneesmiddelen, materialen en producten aan de verpleegeenheden en medisch-technische diensten te garanderen  
 

 U bereidt, op basis van de voorschriften, de verdeling van geneesmiddelen voor. 

 U houdt toezicht op de apotheekvoorraad en geeft bestellingen door van de diverse producten (geneesmiddelen, 
cosmetica en courante producten). 

 U neemt de geneesmiddelen terug, ordent ze in de voorraad wanneer de behandeling is stopgezet en crediteert 
de rekening. 

 U brengt orde in de apotheek. 

 U herbevoorraadt de kasten op verschillende diensten met geneesmiddelen en producten op basis van bestaande 
lijsten. 

 U controleert de conformiteit van de leveringen met de bestellingen en ordent ze in de voorraad. 

 U maakt magistrale bereidingen   

 U bereidt de facturatie van de patiënt/bewoner voor en lost de problemen op die zich hierbij voordoen. 

 U verzekert de in- en uitgaande post van de apotheek.   
 
Uw profiel : 
 

 U beschikt over het diploma van farmaceutisch-technisch assistent en bent gecertificeerd als assistent. 

 U beschikt over een eerste succesvolle ervaring als apothekersassistent, bij voorkeur in de ziekenhuissector. 

 U onderscheidt zich door uw striktheid, uw gevoel voor organisatie en communicatie. 

 U beschikt over een goede teamspirit, werkt graag samen met je collega’s en andere ziekenhuisfuncties. 

 U omarmt en verspreidt de institutionele waarden : respect, durf, creativiteit, humanisme, samenwerking en 
enthousiasme 

 U werkt graag samen, neemt graag initiatief en hebt een analytisch denkvermogen. 

 U beschikt over de nodige computervaardigheden 

 U bent tweetalig : Nl -FR 
 

Bent u geïnteresseerd ? 
Herkent u zich in dit profiel ? Is dit een uitdaging voor u ? Heeft u zin om in een positief en enthousiast team te werken ? 
Aarzel niet : bij SILVA medical zorgt men voor u ! 
Stuur uw motivatiebrief en curriculum vitae vóór 30 juni  naar SILVA medical,  Gelukkige Grijsheidstraat 1 te 1080 Brussel 
of via mail naar recruitment@silva-medical.be met vermelding van referentie ASPHARMA0619. 
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