
MEDEWERKER

GEZOCHT!
Apotheek de Vijzel en Apotheek Dubbeldam werken intensief samen in 
Dordrecht. Wij bieden je een plek aan in gedreven teams, die het laatste jaar, 
ondanks de coronapandemie hard hebben gewerkt aan het verbeteren van de 
dienstverlening en de service. 

Het werk bestaat uit ondersteuning bij de logistiek, het helpen van klanten, het 
verwerken van recepten en overige administratieve afhandelingen.

Wij bieden:
• Een prettige werkomgeving en een aantrekkelijk salaris conform de CAO-

apotheken
• Een uitdagende startersfunctie waarbij, bij gebleken geschiktheid, met de 

BBL-opleiding tot apothekersassistente kan worden begonnen.
• Een apotheek die voorzien is van alle logistieke gemakken: herhaalservice, 

central filling, medicatierollen, afhaalkluis en een track & trace systeem.

Ben jij flexibel, enthousiast, doelgericht en nauwkeurig? Ben je in het bezit van 
een VMBO-t of HAVO-diploma? En ben je geïnteresseerd in het volgen van de 
opleiding tot apothekersassistente via BBL? 

Stuur dan je C.V. + motivatie naar assistente-apotheekdordrecht@ezorg.nl t.a.v. 
Krista Buiteman, teamleider

Voor onze apotheken zoeken wij een
Apotheekmedewerker

voor 3-5 dagen per week (27-36 uur)

Wil jij ons team komen versterken?
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