De Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) is de organisatie van huisartsen, apothekers,
verpleegkundigen en andere eerstelijnshulpverleners die in Zoetermeer versterking van de eerstelijnszorg nastreeft
en de kwaliteit en samenhang van chronische, complexe en acute eerstelijnszorg bevordert.

Voor alle apotheken binnen Zoetermeer beheert SGZ een flexpool. Hier kan je, zonder verplichting te
komen, opgeroepen worden om te werken in een van onze HKZ gecertificeerde apotheken binnen
Zoetermeer en Benthuizen.
Op korte termijn zijn wij op zoek naar:

Gediplomeerde Oproep Apotheekassistent
uren zijn 16-32 uur flexibel inzetbaar per week
Waarom een flexpool?
Je zoek een goede balans zoekt tussen werk en gezin;
Je wil je baan met je studie combineren;
Je vindt het leuk om ervaring op te doen;
Je wil meer uren werken;
Je wil flexibel werken;
Je kunt altijd nog kiezen voor een permanente werkplek.
Waar ben je goed in?
Wij zijn op zoek naar iemand die stevig in de schoenen staat en van aanpakken weet. Iemand die
bereid is om in een informele sfeer samen te werken met zowel vrijwilligers, stagiaires en andere
medewerkers. Veel variatie in opdrachtgevers en teams is iets waar jij niet voor terugdeinst. Jij bent
enthousiast, sociaal vaardig en integer. Dankzij jou worden patiënten goed en vriendelijk geholpen.
Professionaliteit en deskundigheid kunnen hier natuurlijk niet ontbreken, ook deze eigenschappen zijn
voor jou niet onbekend.
Wat bieden wij?
 Een afwisselende baan waarbij je werkervaring kunt op doen op verschillende locaties, met
elk een informele en goede werksfeer;
 Een flexibele baan waarbij je zelf kunt bepalen wanneer je beschikbaar bent en hoeveel uur je
wilt werken;
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-Apotheken. Salariëring volgens
salarisgroep 6, maximaal € 17,89 bruto per uur.
Enthousiast? Reageer dan snel!
Jouw gemotiveerde sollicitatiebrief, voorzien van curriculum vitae, kun je vóór 18 mei a.s. mailen naar
werken@sgzoetermeer.nl of richten aan de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer,
afdeling P&O, Croesinckplein 24-26, 2722 EA Zoetermeer.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

