
Ben jij een farmaceut in hart en nieren, die patiëntenzorg hoog in het vaandel heeft staan? Zie jij 
het als een uitdaging om de apotheek excellent te laten presteren? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

 

Jouw rol 

Als tweede apotheker bij BENU Apotheek maak je onderdeel uit van een belangrijke speler binnen de 
farmaceutische wereld. Je werkt in deze functie intensief samen met de beherend apotheker en zult 
verantwoordelijk worden voor bepaalde taakgebieden. Je verricht hierbij werkzaamheden m.b.t. 
bewaken, controleren en ter hand stellen van genees- en zelfzorgmiddelen en het geven van 
voorlichting en advies daarover. Je neemt deel aan projecten op het gebied van farmaceutische 
patiëntenzorg en ondersteunt de apotheker waar nodig. 

In welke apotheek ga jij het verschil maken? 

BENU Apotheek Grendel locatie Constantijn Huygensstraat in Gouda is een grote BENU franchise 
apotheek gelegen in gezondheidscentrum Korte Akkeren in voormalige Sacramentskerk 
(https://www.korteakkeren.com/). De samenwerking met andere zorgverleners is buitengewoon 
goed en prettig. Ons team bestaat uit 11 parttime apothekersassistenten, 2 farmaceutisch 
ondersteunende medewerkers en twee apothekers. De apotheek is goed bereikbaar met de auto en 
openbaar vervoer. Wij werken met Pharmacom. Je zal veel farmaceutische handelingen als 
medicatiereviews, interventievoorstellen in de BENU medicijnscan verwerken maar daarnaast ook 
ondersteunend en zichtbaar zijn bij de dagelijkse gang van zaken.  

 

https://www.korteakkeren.com/


 

 
Wat jij hiervoor terug krijgt 

• CAO apothekers in dienstverband zelfstandige apotheken is van toepassing 
• Een salaris tussen de €3.152 en €5.134 (afhankelijk van kennis en ervaring en op basis van 

38-urige werkweek); 
• 8% vakantiegeld; 
• 27 vakantiedagen op basis van 38-urige werkweek; 
• Vergoeding contributie lidmaatschap KNMP; 
• Toegang tot een zeer groot (online) training- en opleidingsaanbod voor jouw persoonlijke 

ontwikkeling; 
• Ruimte voor lokaal ondernemerschap met de mogelijkheid door te groeien naar beherend 

apotheker functie 

Wie jij bent 

• Je hebt een afgeronde opleiding farmacie; 
• Je hebt leidinggevende capaciteiten en een zorg verlenende instelling; 
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal en schriftelijke 

uitdrukkingsvaardigheid; 
• Je bent collegiaal en communicatief vaardig. 
• Je bent mensgericht, vooruitstrevend en verantwoordelijk, passend bij onze kernwaarden. 

Over BENU 

BENU heeft een landelijk dekkend netwerk van eigendomsapotheken en franchise apotheken die 
gebruik willen maken van de kennis en kunde en schaalgrootte die wij met onze keten realiseren. 
Door kennisuitwisseling, moderne oplossingen, en samenwerking met artsen, verpleegkundigen en 
andere specialisten maken wij zorg slimmer, persoonlijker en toegankelijker. De ambitie van BENU is 
de best gewaardeerde keten en zorgpartner in Nederland te worden. 
 
BENU maakt onderdeel uit van Brocacef Groep. Wij geloven in ondernemerschap en bevlogenheid. 
Gezamenlijk werken wij aan een optimale kwaliteit van zorgverlening. Mensgericht, vooruitstrevend 
en verantwoordelijk zijn belangrijke kernwaarden bij Brocacef. Zo staan wij bekend bij onze cliënten 
en zo gaan wij met elkaar om. 

Interesse? 

Solliciteer dan direct! Toch nog vragen? Neem dan contact op met dhr.  A.J.B. Grendel 0182-520422  

 

*Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 


