
Apotheek de Vijzel, apotheek Dubbeldam en apotheek Ritzen 
werken intensief samen in het leveren van zorg door heel Dordrecht.

VOOR ONZE ORGANISATIES ZOEKEN WIJ 

BEZORGERS 
VOOR CA. 12 - 16 UUR PER WEEK 

We bezorgen medicatie, medicatierollen, farmaceutische hulpmiddelen en 
leveren zorg bij mensen thuis, in verzorgingstehuizen, woonvoorzieningen 
en thuiszorg. Komt u ons team hierin versterken?

Wij bieden:
 •   Een prettige werkomgeving, een leuk team en een aantrekkelijk salaris 

conform CAO apotheken.
 •  Werkdagen van maandag t/m vrijdag.
	 •		 Een	bezorgauto	en	een	bezorgfiets	voor	de	binnenstad.	

Bent	u	klantvriendelijk,	betrouwbaar,	flexibel,	enthousiast	
en in het bezit van rijbewijs B? Stuur dan uw C.V. + motivatie naar: 
assistente-apotheekdordrecht@ezorg.nl t.a.v. Krista Buiteman, teamleider

WIJ VRAGEN OOK ZEKER MENSEN DIE BIJNA MET PENSIOEN 
GAAN OF AL GEPENSIONEERD ZIJN OM TE REAGEREN.

(acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld)
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