
 

Apotheek Breskens is op zoek naar een: 

 TWEEDE APOTHEKER  
(evt. met mogelijkheid tot volgen specialisatie tot openbaar apotheker) m/v 

(24-38 uur) 
 

Apotheek Breskens is een zelfstandige apotheek gevestigd in een gezondheidscentrum aan de Zeeuws-Vlaamse 
kust. Met zowel de huisartsen in het gezondheidscentrum, als in de omgeving wordt nauw samengewerkt. 
Daarnaast is er nauwe samenwerking tussen alle apotheekhoudenden in Zeeuws-Vlaanderen en het lokale 
ziekenhuis Zorgsaam in Terneuzen. De apotheek beschikt over een afhaalautomaat en een uitdeelpost in het 
nabijgelegen IJzendijke. Apotheek Breskens werkt met Digitaal Recept van Pharmacom. 

Ter versterking van ons team zoeken wij een vlotte, enthousiaste apotheker met affiniteit voor de werkvloer en 
farmaceutische patiëntenzorg. 

Samen met de beherend apotheker stuur je het team van assistenten aan in de dagelijkse taken. Daarnaast 
voer je medicatiereviews uit en houd je toezicht op de dagelijkse receptafhandeling. Tevens ben je, samen met 
het team, het aanspreekpunt voor klanten en zorgverleners. Ook krijg je alle ruimte om initiatief te tonen en 
een rol te spelen in verbeterprojecten op het gebied van farmaceutische patiëntenzorg. 

We bieden arbeidsvoorwaarden conform KNMP richtlijn, een collegiale sfeer en een dynamische 
werkomgeving. 

Wat verwachten wij van onze nieuwe collega? 

 Een afgeronde WO opleiding Farmacie 
 Affiniteit met de werkvloer 
 Goede communicatieve vaardigheden 
 Flexibel, toont initiatief en kan zelfstandig werken 
 Kwaliteitsgericht, klantgericht en samenwerkingsgericht 

 
Zeeuws-Vlaanderen is prachtig om te wonen met grote steden zoals Middelburg, Goes en in België Antwerpen, 
Gent en Brugge om de hoek. De huizenprijzen zijn interessant voor starters en er is genoeg werkgelegenheid in 
de omgeving voor de partner. Komt gerust de sfeer en de omgeving eens een dag proeven in de apotheek! 
 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Daphne Wiskerke, apotheker, telefoon: 
0117-380222. 

Enthousiast geraakt ? Dan komen wij graag met je in contact. Je kunt je sollicitatie met een C.V. sturen 
naar:  dwiskerke@apotheekbreskens.nl  

Apotheek Breskens 
Westlandstraat 8 
4511 XX Breskens 
Tel.: 0117-380222 


