
 

 

KARUS vzw zet zich dagelijks in voor warme en toonaangevende geestelijke 

gezondheidszorg. Verdeeld over een breed aanbod van behandelprogramma’s 

en –mogelijkheden, op verschillende locaties in de Gentse regio, heeft Karus 

vzw een zorgcapaciteit van 544 bedden/plaatsen. Naast professionele en 

kwalitatieve zorgverlening voor mensen met psychische kwetsbaarheden (en hun naasten), engageren we ons 

voor een maatschappij waarin mentale gezondheid een prioriteit is. Voor dit alles kunnen we rekenen op de 

betrokken inzet van zo’n 850 medewerkers. Met boeiende jobs waarin voldoende uitdaging, 

verantwoordelijkheid en initiatief centraal staan, maar ook met vorming en ontwikkelkansen, een goede privé-

werkbalans en ondersteuning maakt Karus vzw werk van een zorgzame werkomgeving. 

 

Om op termijn de apotheek van vzw KARUS te leiden, zoeken wij een dynamische en enthousiaste 
 

ZIEKENHUISAPOTHEKER  
 

WAAR KAN JIJ HET VERSCHIL MAKEN? 
 
Je maakt deel uit van het apotheekteam KARUS campus Melle en Gent.  Als apotheker sta je dagelijks (samen met 

een apotheekassistenten) in voor: 

de organisatie en het toezicht van de dagelijkse operationele apotheekactiviteiten: distributie van geneesmiddelen, 
medisch materiaal… • het uitwerken van de klinische farmacie in het ziekenhuis • een kwaliteitsvolle 
informatieverlening aan artsen, verpleegkundigen en patiënten • het geven van adviezen betreffende het adequaat 
en veilig gebruik van geneesmiddelen • de uitbouw en het optimaliseren van de kwaliteit van de ziekenhuisapotheek 
• de verantwoordelijkheid voor een correcte facturatie • een regelmatig overleg met de directie en een actieve 
deelname aan verschillende werkgroepen 

Je staat ook in om onze beide ziekenhuisapotheken, in Gent en in Melle, te laten evolueren naar één apotheek – dit 
in kader van onze fusie sinds 01/01/2020. Je staat mee in voor de analyse van, en de ontwikkeling van de visie op, de 
toekomstige structuur en werking van die geïntegreerde apotheek (aankoop, voorraadbeheer, distributie…). 

In mei 2021 gaat de huidige hoofdapotheker in pensioen. Jij volgt hem vervolgens op als hoofdapotheker.   

BEN JIJ ONS DROOMPROFIEL? 
 
je beschikt over een erkenning van ziekenhuisapotheker •  je hebt een aantal jaren relevante ervaring in een 
ziekenhuisapotheek • je bent iemand die graag de handen uit de mouwen steek en verbeterprojecten aanpakt •  je 
houding wordt gekenmerkt door integriteit, open en directe communicatie, lerende houding, dienstverlenende 
ingesteldheid • je voelt je thuis in een waardengerichte organisatie met christelijke identiteit    

 

ONS AANBOD 
 

je kan zo snel mogelijk starten • contracturen: 80% à 100 %  te verdelen over 5 dagen (voormiddag vereist) – uren 

zijn verder bespreekbaar • ruimte om je professionele vleugels uit te slaan • een vergoeding aan het wettelijke 

ziekenhuisbarema en overname van relevante anciënniteit • bijkomende voordelen zoals een gratis 

hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, een fietsvergoeding en vormingsmogelijkheden • er wordt rekening 

gehouden met balans tussen werk en persoonlijk leven  

INTERESSE IN DEZE JOB? 
 Voor meer informatie over de job, contacteer Herman Roose, algemeen directeur op 09 210 68 12  

(vanaf 29 juni 2020) 

 Interesse? Bezorg je uitgebreide motivatiebrief en cv zo snel mogelijk via herman.roose@karus.be 
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