
Ziekenhuis Apotheker M/V 
COD – Voltijds 

 
 

WERKAANBIEDING 
   DE WERKGEVER 

 

De groep Valisana maakt deel uit de ziekenhuisgroep 
Saint-Luc UCL en omvat een Revalidatiecentrum en een 
Pyschiatrischcentrum.  
Ons revalidatiecentrum Valida is gelegen te Sint-
Agatha-Berchem en bestaat enerzijds uit een 
revalidatieziekenhuis dat beschikt over 175 bedden en 
anderzijds een polikliniek. Valida is ingeschreven als het 
grootste centrum voor neuro-locomotorische en 
geriatrische revalidatie te Brussel. 
Ons psychiatrisch centra Sanatia bestaat uit 70 A 
bedden op de site van de Molenstraat te Sint-Joost-
Ten-Node, 68 bedden in het PVT (Psychiatrisch 
Verzorgingstehuis) en 30 plaatsen in het Psychiatrisch 
Dagcentrum  “Le Canevas” gelegen in de Collegestraat 
te Elsene. 
 
  
UW MISSIE 
 

Samen met uw collega’s apothekers : 
 
 Coördineren en uitvoeren van de voornamelijke taken van de apotheek samen met de 

verantwoordelijke.  
 Toezicht houden op de niet-steriele bereidingen.  
 Deelneming aan de ontwikkeling van de pluridisciplinaire kwaliteitsprogramma’s (CMP, CMM, GGA, 

CHH,…) en de belangrijkste projecten van de instelling.  
 Deelneming aan de opbouw en implementatie van de strategie van de apotheek.  
 Opleiding en omkadering van uw medewerkers. 
 Deelneming wachtdienst.  
 Rapporteren aan de aphoteker diensthoofd en in het kader van uw functie zich verplaatsen op de 3 

locaties. 
 
Uw missie meer specifiek : 
 
 Actieve deelname aan het beheer van medische apparatuur. 
 Toezicht op het circuit van de verstrekking van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en 

deelname aan de verbetering van de interne procedures.  
 Waken over de kwaliteit van de dienstverlening van de apotheekdienst.  
 Deelname aan de invoering van het programma voor de electronische voorschriften en validering 

van de electronische voorschriften.  
 
 

ORGANISATIE : VALISANA VZW 
 
CONTRACTTYPE : COD - Voltijds 
  
WERKPLAATS :  Sint-Agatha-Berchem 
 
DATUM VAN INDIENSTTREDING : Zo snel mogelijk  
 
CONTACT : Mevr. Linda KARMANI – Diensthoofd 
Apotheek 02/482 40 53 of linda.karmani@valisana.be 
Dr. Julie PAUL – Medische Directrice 02/482 42 86 of 
julie.paul@valisana.be 
  

mailto:linda.karmani@valisana.be


   GEWENST PROFIEL 
    • U bent houder van het diploma apotheker en de bijkomende master in ziekenhuisapotheek.  
    • U beschikt over het erkenningcertificaat ziekenhuisapotheker afgeleverd door de FOD    
       Volksgezondheid 
    • U bent vastbesloten, analystisch met planificatie- en prioriteitenbekwaamheden.  
    • U bent stipt en georganiseerd, gericht op kwaliteit en resultaten.  
    • U bent proactief, dynamisch met teamspirit.  
    • U heeft communicatie bekwaamheden en waardering voor het werk in multidisciplinaire   
       samenwerking.  
    • Geavanceerde know-how op gebied van medische apparatuur is een pluspunt.  
    • Beheersing van het pharmaceutisch programma (Software) « APO Medsoc » is een pluspunt.  
  
 

   WIJ BIEDEN 
    • Een dynamisch team binnen een apotheek in volle expansie 
    • Een waardevolle ervaring in een specieke sector binnen de ziekenhuisapotheek.  
    • Een verrijkende ervaring binnen een mutidisciplinaire instelling.  
    • Een snelle indiensttreding.  
 

   PROCEDURE OM ZICH KANDIDAAT TE STELLEN 
     Voor bijkomende inlichtingen, kunt u contact opnemen met Mevr. Linda KARMANI, Apotheker  
     diensthoofd apotheek op 02/482 40 53 of per mail linda.karmani@valisana.be en/of de  
     Medische Directrice Dr. Julie Paul op 02/482 42 86 of per mail julie.paul@valisana.be. 

 
Interesse ? Raadpleeg onze website  http://www.valida.be en stuur uw kandidatuur (CV en   
motivatiebrief) ter attentie van Mevr. Corinne Sonkes Verantwoordelijke Human Resources   
of via mail job@valida.be. 
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