
De apothekersassistent verricht werkzaamheden bij de 
apotheken op het gebied van het distribueren, beheren en 
bereiden van genees- en zelfzorg middelen onder toezicht 
van de wettelijk verantwoordelijke apotheker.

Functie inhoud:
• Controleert en verwerkt medicatie-aanvragen/
recepten in het geautomatiseerde systeem.
• Controleert en beoordeelt medicatie-aanvragen op 
dosis, tijd en relevante interacties met behulp van de 
computer. 
• Bereidt op recept en op voorraad, volgens 
vastgestelde voorschriften en procedures en eventueel 
op aanwijzing van de apotheker, niet steriele 
genees- en zelfzorgmiddelen.
• Maakt aangevraagde genees- en zelfzorgmiddelen 
klaar voor verzending en gebruik.
• Controleert binnengekomen bestellingen en 
voorraden op kwantiteit en kwaliteit, houdt toezicht op 
bewaarcondities en vervaldata van 
geneesmiddelen, inclusief opiaten en neemt zonodig 
genees- en zelfzorgmiddelen retour.
• Beheert de voorraad goederen en genees- en 
zelfzorgmiddelen.
• Verwerkt bestellingen, cliëntgegevens en 
voorraadgegevens in het geautomatiseerde systeem;
• Verstrekt informatie, advies en voorlichting aan 
patiënten en aanvragers over toediening, 
eigenschappen, en opslag van genees- en 
zelfzorgmiddelen. 

Functie-eisen
• Kennis is vereist op MBO niveau 4 richting 
Apothekersassistent, aangevuld met ervaring als 
Apothekersassistent.
• Kennis van (veiligheids) voorschriften en de 
procedures van de apotheek zijn nodig.
• Beheersing van Excel, Word, Outlook.
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 
in het Papiaments, Nederlands, Spaans en Engels.
• Sociale vaardigheden zoals tact, klantvriendelijkheid, 
overtuigingskracht, luistervaardigheid, integriteit.

Wat wij bieden:
De functie van Apothekersassistent is ingedeeld in 
Functie groep 40 min $ 2.214,= en max $ 2.995,= 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 mev-
rouw Liana Francees via email lfrancees@fundashon-
mariadal.org. 

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 / E-mail 
adres: personeel@fundashonmariadal.org 

Sluitingsdatum 18 juni 2018.

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

Apothekersassistent (m/v)


