
 

 
Wilt u uw passie en toewijding komen toevoegen aan ons team?  
Dat kan, want voor de ziekenhuisapotheek van Ziekenhuis Rivierenland zijn wij i.v.m.  
waarneming zwangerschapsverlof op zoek naar een  

 

KLINISCH FARMACEUTISCH ANALIST (m/v)  
Voor gemiddeld 16 uren per week 

 
Over de afdeling 
Wij verzorgen de geneesmiddelenvoorziening voor meer dan 800 intramurale patiënten, voor het ziekenhuis 
zelf en een aantal externe zorgorganisaties. De ziekenhuisapotheek is gecertificeerd conform het 
kwaliteitssysteem ISO:9001-2008 en volop in beweging met de richtinggevende pijlers Patiëntenzorg, Kwaliteit 
en Vernieuwing. Ons team bestaat uit ongeveer 55 medewerkers, onder wie 3 klinisch farmaceutisch analisten. 

 
Over de functie 
De laboratoriumbezetting bestaat uit 2,3 fte, op dit moment ingevuld door drie personen. 
U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de kwaliteitscontrole van medische gassen, emballage en 
microbiologische monitoring van de bereidingsunit; ontwikkeling en uitvoering van (her)validatie van GMP-
kritische systemen; het voorbereiden en uitvoeren van analyses van geneesmiddelen in lichaamsvloeistoffen 
t.b.v. therapie-controle en toxicologie; het opstellen van doseeradviezen voor de ziekenhuisapothekers; het 
verzorgen van een doelmatige verslaglegging met betrekking tot bovengenoemde werkzaamheden en het 
(mede) opstellen en onderhouden van schriftelijke procedures in het kader van het kwaliteitssysteem. 
De werkzaamheden worden in nauw overleg met de teamcoördinator klinisch-farmaceutisch laboratorium 
uitgevoerd. 
 
Over u 
U heeft een opleiding tot chemisch analist (HLO) of een gelijkwaardige opleiding afgerond en bent bekend met 
technieken als HPLC en GC. Klinische affiniteit, afronding van cursussen binnen de NVKFAZ en bekendheid met 
de GMPz zijn een pré. U heeft een flexibele en collegiale instelling en kunt goed werken in teamverband. 
Goede contactuele eigenschappen en een klantvriendelijke instelling zijn vanzelfsprekend voor u. Kandidaten 
die dit jaar de opleiding met goed gevolg zullen afsluiten worden ook uitgenodigd om te reageren. 
  

Wat wij bieden 
Wij bieden in u een arbeidsovereenkomst voor de duur van het zwangerschapsverlof (± oktober 2017 - april 
2018) conform de voorwaarden van de CAO Ziekenhuizen met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Inschaling vindt plaats, afhankelijk van opleiding en ervaring, in FWG 45. 
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Tjerk Koekkoek, ziekenhuisapotheker 
laboratorium, tel. 0344-674535, mevrouw Cathérine Eman-Moret, coördinerend hoofd apotheek, tel. 0344-
726636 of de heer Ben Snel, teamcoördinator klinisch-farmaceutisch laboratorium, tel. 0344-673806. 

 
Solliciteren 
Uw sollicitatiebrief en curriculum vitae kunt u voor 1 september 2017 sturen aan 
personeelsadministratie@zrt.nl of naar Ziekenhuis Rivierenland, t.a.v. afdeling P&O, Postbus 6024, 4000 HA 
Tiel.  

 
De vacature wordt gelijktijdig in- en extern geplaatst 
Meer informatie kun je vinden op onze website www.zrt.nl.  
Ziekenhuis Rivierenland werft ook via www.werkeninzorgenwelzijn.nl.  
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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