
 
De Algemene Pharmaceutische Bond (APB) vertegenwoordigt de zelfstandige officina-apothekers. De 
Bond ondersteunt zijn leden in hun dagelijkse praktijk, ontwikkelt en promoot de vrije uitoefening van 
het beroep van zelfstandig apotheker. 

Binnen het kader van een bestendige groei van haar Centrum Wetenschappelijke Ontwikkeling voor 
Apothekers (CWOA), en meer bepaald in het kader van de ontwikkeling van databanken voor de 
implementatie van Farmaceutische Zorg in de officina, is de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) 
voor het departement Centrum Farmaceutische Informatie (CFI) op zoek naar een: 

APOTHEKER-EXPERT (M/V) 

Functie: 

 U bent, samen met de collega’s binnen het departement, verantwoordelijk voor het beheer en 
de inhoudelijke kwaliteit van de wetenschappelijke geneesmiddelendatabank Delphi Care. 

 Daarnaast staat u in voor de begeleiding van ontwikkeling van nieuwe toepassingen. 
 U verzorgt de redactie en actualisering van geneesmiddeleninformatieteksten en de vertaling 

ervan naar het Nederlands.  
 De farmaceutische wetenschappelijke actualiteit en belangrijke ontwikkelingen binnen het 

gebied volgt u op de voet. 
 U assisteert verder bij de integratie van de verschillende gegevensbanken, bij de 

voorbereiding van officiële commissies en werkgroepen en bij initiatieven van APB in het 
kader van beroepsontwikkeling en beroepsverdediging van haar leden. 

Profiel: 

 U beschikt over het diploma van apotheker. 
 U bent vlot tweetalig Nederlands/Frans. 
 Interesse in het domein van de farmaceutische documentatie en farmaceutische zorg is 

onontbeerlijk. 
 Kenmerkend zijn uw analytisch en synthetiserend vermogen en uw organisatorische en 

communicatieve vaardigheden. Daarnaast werkt u uitgesproken klant- en resultaatgericht. 
 Verder bent u iemand die de waarden van de onderneming, respect voor medewerkers en 

integriteit hoog in het vaandel draagt. 
 U hebt zin voor verantwoordelijkheid, werkt nauwkeurig en bent een initiatiefnemer.  
 U streeft naar continue verbetering en persoonlijke vernieuwing. 

Aanbod: 

 Een dynamische job in een gemotiveerd team, waarbinnen u uw wetenschappelijke kennis ten 
volle kan benutten en verder ontwikkelen. 

 De nodige autonomie om uw competenties te valoriseren. 
 Een competitief salarispakket met extra-legale voordelen. 
 Evenwicht tussen werk en privéleven in een teamgerichte omgeving. 
 Vlotte bereikbaarheid met openbaar vervoer. 

Interesse? 

 Gelieve uw motivatiebrief en CV naar ilse.verschueren@apb.be te sturen. Voor bijkomende 
inlichtingen kan u contact opnemen met llse Verschueren, HR Director op het nummer +32-
(0)2-609.46.22.  Neem ook zeker een kijkje op www.apb.be  
 

mailto:ilse.verschueren@apb.be

