AZ Turnhout is een vooruitstrevend en groot regionaal ziekenhuis dat een ‘Gast-huis’ wil zijn in de letterlijke betekenis van het
woord. Met ruim 2000 medewerkers en 200 artsen zijn we ook meteen één van de grootste werkgevers in de Kempen. De beste
zorg bieden aan onze patiënten is onze missie, mensgericht en met aandacht voor de beleving van de patiënt en zijn of haar
naasten. Een vlotte samenwerking tussen alle diensten is daartoe de sleutel. Het ziekenhuis behaalde recent ook het
internationale, hoog aangeschreven NIAZ-kwaliteitslabel. Het toont aan dat de medewerkers van AZ Turnhout veilige zorg van
hoge kwaliteit bieden en dat het ziekenhuis gericht is op voortdurende kwaliteitsverbetering. Wij zijn op zoek naar een (m/v):

Apotheker Hoofd van Dienst
Verantwoordelijkheden
•
•

Je werkt voltijds in de ziekenhuisapotheek van AZ Turnhout, bestaande uit 2 campussen en een externe clean room
waar AZT-chemo’s bereidt.
Als hoofdapotheker ben je verantwoordelijk voor een kwaliteitsvol farmaceutisch beleid binnen AZ Turnhout. Dit omvat
zowel de operationele werking van de ziekenhuisapotheek, het tijdig leveren van geneesmiddelen aan de diensten van
het ziekenhuis, contact met de farmaceutische industrie en samenwerking met de ziekenhuizen van het netwerk. Je
zorgt voor de ontwikkeling, implementatie en opvolging van het beleidsplan voor de ziekenhuisapotheek en beoogt zo
een optimale, kwaliteitsvolle en financieel verantwoorde dienstverlening.

•

Je staat in voor het coachen, aan-en bijsturen van 2 adjunct-apothekers, 11 apothekers en het diensthoofd
apotheekmedewerkers (die leidinggeeft aan het team apotheekassistenten, administratieve en logistieke
medewerkers). Je haalt het beste naar boven in je medewerkers, superviseert alle activiteiten en biedt richting, structuur
en ondersteuning waar nodig.

•

Als vertegenwoordiger van de ziekenhuisapotheek heb je tevens een belangrijke rol in de verdere optimalisering als
geheel: je bekijkt alle processen en procedures op een kritische manier en initieert, leidt of werkt actief mee aan (dienst
overstijgende) projecten die continue verbetering mogelijk maken. Hiervoor werk je nauw samen met je team, het
verantwoordelijk directielid en de andere afdelingen binnen het ziekenhuis.

•

Je onderhoudt goede contacten en faciliteert de samenwerking met externe partners in functie van je werkdomein. Je
bent vanuit je functie lid van en levert een actieve bijdrage tot verschillende werkgroepen en ziekenhuiscomités.
Je rapporteert aan de medisch directeur en bij zijn afwezigheid aan de algemeen directeur.

•

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bezit het diploma en erkenning van ziekenhuisapotheker.
Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een ziekenhuisapotheek en beschikt daarenboven over leidinggevende ervaring.
Je kan zelfstandig als in een (multidisciplinair) team werken.
Je bent sociaal, voldoende assertief, flexibel en stressbestendig.
Je bent dynamisch met zin voor initiatief.
Je vindt kwaliteit belangrijk en werkt actief en voortdurend aan de optimalisatie van de ziekenhuisapotheek.
Je bezit een goed financieel-administratief inzicht en een degelijke informaticakennis.
Onze BIOS-waarden zijn je op het lijf geschreven.

Wij bieden jou
•

Een voltijds contract van onbepaalde duur. Een evenwichtig samengesteld loonpakket met overname van relevante
anciënniteit, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, bijscholingsmogelijkheden, een uitstekende verlofregeling,
fietsvergoeding en sociaal abonnement. Informeer bij ons rond de concrete loonsvoorwaarden.

Interesse?
•

Mail uw sollicitatiebrief en cv naar kris@kingalfonso.be (King Alfonso BV t.a.v. Kris Heeren, Mechelsesteenweg 271
bus 1.1, 2018 Antwerpen, gsm 0471 81 60 08). Uw sollicitatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

