
 
 

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Renesse is op zoek naar een:  

Apothekersassistent 
(28 tot 38 uur per week)  

Functie-informatie:  
Je verricht werkzaamheden met betrekking tot het klaarmaken of bereiden, mede bewaken, 
controleren en het ter hand stellen van genees- en zelfzorgmiddelen en het geven van 
voorlichting/advies daarover samen met de andere assistentes. 
 
Jouw team & werkplek  
Onze apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Renesse is gevestigd aan de Jan van Renesseweg 6 te 
Renesse. Er wordt ook ook zorg aan toeristen gegeven, wat het werk afwisselend maakt. 
 
De apotheekhoudende praktijk heeft een goed samenwerkend team dat bestaat uit 3 huisartsen, 2 
doktersassistentes, 3 apothekersassistentes, een praktijkondersteuner somatiek, een 
praktijkondersteuner GGZ, 2 bezorgers, een financieel-administratief medewerker en een 
praktijkmanager. We werken met de computerprogramma’s  Medicom en Pharmacom en zijn 
gecertificeerd.  
 
Wie zoeken wij?  

✓ Je beschikt over het MBO-diploma apothekersassistent of zit in het derde leerjaar van de 
opleiding.  

✓ Je vindt respectvol omgaan met patiënten een uitgangspunt voor je handelen en je weet je 
aan te passen aan de patiënt door je positieve instelling, geduld en inlevingsvermogen.  

✓ Verder ben je integer en betrouwbaar in je contact met patiënten en andere disciplines.  
✓ Je bent vaardig met de computer.  
✓ Je hebt een hoge mate van zelfstandigheid en kunt dit combineren met werken in een team.  
✓ Je werk zorgvuldig, zelfstandig en kunt oplossingsgericht denken.  
✓ Je bent leergierig en je ziet nieuwe situaties als een uitdaging om je kennis te vergroten. 
✓ Je beschikt over een collegiale houding en bent bereid bij te springen in geval van ziekte of 

vakantie.  

Wij bieden:  
De huisartsenpraktijk bestaat uit een enthousiast team. Er heerst een persoonlijke en vriendelijke 
werksfeer, de werknemers en huisartsen zijn betrokken bij alle werkzaamheden. Wij bieden een 
aanstelling voor bepaalde tijd met zicht op een vast dienstverband (volgens CAO Huisartsenzorg). 

Meer informatie?  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Fabian Schenk praktijkmanager. Eerst 
kennismaken met de praktijk is één van de mogelijkheden. Fabian Schenk is bereikbaar via 
telefoonnummer: 06 30067847 of per mail via f.schenk@zhco-periscaldes.nl.  
 
Durf je de stap te wagen?  
Reageer dan uiterlijk vóór 13-2-2023. Stuur je motivatiebrief en cv per mail naar f.schenk@zhco-
periscaldes.nl of stuur je sollicitatiebrief en cv naar Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Renesse, 
Jan van Renesseweg 6  t.a.v. dr. Bij de Vaate. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 
donderdag 16 februari. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


