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Apotheek A15 is een state-of-the-art bereidingsapotheek die bouwt aan veilige, hoogwaardige en betaalbare zorg door 
unieke apotheekbereidingen te ontwikkelen en snel landelijk beschikbaar te maken voor ziekenhuizen en hun patiënten. 
Apotheek A15 heeft de focus op producten die niet als handelsproduct verkrijgbaar zijn en op producten voor klinisch 
onderzoek. Verder draagt Apotheek A15 bij aan het ontwikkelen en behouden van het vakgebied door het aanbieden van 
opleidingen en in stand houden van specifieke competenties en kennis. Apotheek A15 richt zich op haar maatschappelijke 
functie en heeft daarom een beperkte winstdoelstelling. Apotheek A15 is een samenwerking van het Erasmus MC en UMC 
Groningen en levert aan ziekenhuizen en apotheken in Nederland. 
Wij hebben een vacature voor een 

Administratief medewerker 

Verkoop/ Customer Service 

32 uur per week 
 
Je bent een belangrijke verbinding tussen de klant en Apotheek A15. Je staat de klant telefonisch te woord, beantwoordt 
vragen, en je doet er alles aan om te zorgen dat de bestelde producten op tijd verstuurd worden.  
Je verstuurt orderbevestigingen, verwerkt de orders in Navision (ERP) en archiveert orders. 
Vervolgens houd je de klant op de hoogte van de status van zijn order. 

Wij zoeken  
Een enthousiaste collega die voldoet aan de volgende eisen:                                                                                 
- in het bezet van (minimaal) diploma MBO bedrijfsadministratie;                                                                                                                                          
- bij voorkeur ervaring met Navision;      
- aantoonbare ervaring in een verkoop- en Customer Service-functie;                                                                                                                    
- nauwkeurig en goed in teamverband kunnen werken;                                                                                            
- goede communicatieve vaardigheden;                                                                                                                       
- voldoende beheersing van de Nederlandse taal. 

Wij bieden   
Een interessante functie met leuke collega’s in een jonge organisatie die aan het begin staat van een nieuwe fase. De 
arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de cao Universitair Medische Centra. Het bruto maandsalaris bedraagt, 
afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal € 1931,- (schaal 5) en maximaal €2892,- (schaal 6) bij een volledige 
werkweek van 36 uur. Daarnaast bieden wij een vakantie-uitkering en een eindejaarsuitkering.  
Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag is een voorwaarde voor aanstelling. 
 
Voor meer informatie kijk op www.apotheekA15.nl of neem contact op met Erik van Vliet, Supply Chain Manager, 
telefoon: 0183-820828 of e-mail e.vanvliet@apotheeka15.nl   
 
Geïnteresseerd in onze vacature? Stuur dan voor 1 augustus 2019 een brief met CV naar info@apotheekA15.nl  
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