
 
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 het kader van de nieuwe IT-ontwikkelingen in de sector (versnelde informatisering) van 
apotheken en bij uitbreiding medische sector wil APB zijn rol als “driver” versterken. Daarom zijn wij 
op zoek naar een : 
 

APOTHEKER-EXPERT (M/V) met een passie voor IT-toepassingen 

 

Functie: 

 In deze nieuwe functie staat u in voor het begeleiden/ondersteunen van de softwarehuizen 
voor apothekers en artsen bij de succesvolle implementatie van ICT-functionaliteiten (APB 
databanken en on-line services, MyCareNet modules, ambulant electronisch voorschrift, 
Gedeeld Farmaceutisch Dossier, enz.) 

 U bent het aanspreekpunt en de probleemoplosser voor apothekers, softwarehuizen en 
leveranciers van databanken en functionaliteiten. 

 U zorgt voor een doorgedreven kennis en een optimaal gebruik van functionaliteiten door de 
apothekers. 

 U peilt naar de noden en verwachtingen van de leden-apothekers en andere klanten van 
APB. 

 U volgt de technologische vernieuwingen in de sector op de voet en doet voorstellen voor 
innovatieve producten en diensten voor apothekers. 

 

Profiel:  
 

 U beschikt over een Apothekersdiploma en heeft een uitgesproken affiniteit voor IT en 
databankbeheer. 

 U beschikt over sterke communicatieve en didactische vaardigheden en kan “op 
wetenschappelijk niveau” converseren met de leden-apothekers 

 U bent sterk analytisch ingesteld en kan het technische van het inhoudelijke of 
wetenschappelijke differenciëren. 

 U bent als ‘eerste aanspreekpunt’ van de organisatie sterk gericht op klantentevredenheid. 
 U bent een echte problemsolver en kan creatief omspringen met nieuwe situaties en vragen 

van klanten. 
 Als ‘project manager’ van de nieuwe IT-ontwikkelingen voor de apothekers beschikt u  over 

de nodige overtuigingskracht. U kan u ook vlot samenwerken met anderen, zowel binnen als 
buiten de organisatie. 

 U bent goed tweetalig Frans-Nederlands. 
 U streeft naar continue verbetering en persoonlijke vernieuwing. 
 Verder bent u iemand die de waarden van de onderneming, respect voor medewerkers en 

integriteit hoog in het vaandel draagt. 
 
 
 
 



 
 

Aanbod: 

 Een boeiende nieuwe functie met veel ruimte voor initiatief, waarbij u mee aan de wieg staat 
van heel wat nieuwe ontwikkelingen in de sector. 

 U maakt deelt uit van een dynamisch en gemotiveerd team, waarbinnen u zowel uw 
wetenschappelijke kennis als uw technische kennis  verder kan ontwikkelen. 

 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  
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