
Wat zoeken wij? 
Fundashon Mariadal levert zorg- en dienstverlening 
aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, 
ambulante en thuissituatie. Botica Fundashon 
Mariadal, Botica Korona, Botica Rincon en de 
ziekenhuisapotheek vallen onder de organisatie 
Fundashon Mariadal. Binnen de apotheken en de 
ziekenhuisapotheek is sprake van duaal management. 
Momenteel wordt nieuwbouw van een centrale 
apotheek evenals de herinrichting van de processen in 
de apotheken voorbereid.

Je functie
De apotheker werkt samen in een team met twee 
ervaren collega’s en is eindverantwoordelijk voor de 
kwaliteit van de farmaceutische zorg. 
Deze farmaceutische zorg omvat alle facetten van de 
totale zorgketen, o.a. de verwerking, bereiding, beheer, 
distributie en opslag van geneesmiddelen (hiertoe ook 
behorend medische gassen en water voor dialyse), 
medicatiebewaking en review (ook voor 
verpleeghuis), farmacotherapeutische advisering 
aan artsen en medisch specialisten en voorlichting. 
Daarnaast behoort ook het functioneel aansturen van 
medewerkers binnen de Botica’s en de 
ziekenhuisapotheek en het ontwikkelen, 
implementeren en uitvoeren van beleid- innovatie- en 
verbeterprocessen t.a.v. farmaceutische zorg tot de 
taken van de apotheker.

Wat zoeken wij
Wij zoeken een veelzijdige, resultaatgerichte en 
ambitieuze apotheker met affiniteit voor de 
ziekenhuisfarmacie. Je beschikt over goede 
leidinggevende en communicatieve vaardigheden, 
flexibiliteit ten aanzien van andere culturen en 
doorzettingsvermogen. Je hebt passie voor je vak en 
kunt met enthousiasme proactief nieuwe 
ontwikkelingen initiëren en medewerkers motiveren. 

Wat bieden wij
Een uitdagende functie met veel dynamiek in een 
veelzijdige en prettige werkomgeving met korte 
communicatielijnen en uitgebreide 
ontwikkelmogelijkheden. Wij bieden een dienstverband 
voor 40 uur per week. De functie van Apotheker is 
ingedeeld in Functie groep 70 min $ 4.732,= en 
max $ 6.895,= bruto per maand conform de geldende 
salarisschaal van Fundashon Mariadal. 

 

Informatie:
Wil je meer informatie over Fundashon Mariadal dan 
kun je de websites bezoeken:
www.fundashonmariadal.com / 
http://youtu.be/ncryEHaPcwI. Wilt u meer informatie 
over de functie dan kunt u contact opnemen met de 
heer dr. R. Grouls, ziekenhuisapotheker in het 
Catharina Ziekenhuis te Eindhoven via 
telefoon 040-2398795.

Sollicitanten:
Indien u zich herkent in deze functie, dan nodigen wij 
u uit om uw sollicitatiebrief vergezeld van kopie van 
diploma’s en c.v. te richten aan: Fundashon Mariadal, 
t.a.v. mevrouw. Adeline Montero, personeelsadviseur, 
Kaya Soeur Bartola 2, Postbus 359, Bonaire of via 
e-mail adres: amontero@fundashonmariadal.org.  
Sluitingsdatum 9 September 2016.

De zorginstelling Fundashon Mariadal is op korte termijn op 
zoek naar een:

Apotheker (m/v)


