APOTHEEK
ASSISTENT

TROEVEN
een beroep met werkzekerheid

Se-n-Se
SPECIALISATIEJAAR TSO
ÉÉNJARIGE OPLEIDING
OOK VOOR VOLWASSENEN

mogelijkheid tot buitenlandse stage
starten en afstuderen in
september en februari
samenwerking met professionele
organisaties uit het werkveld
ervaren leerkrachten
intensieve coaching en stagebegeleiding
leercoach en psychosociale
leerlingbegeleiders

Wil je meer weten over deze opleiding?
Kom naar onze infodagen of surf
naar www.vesaliusinstituut.be

Leffingestraat 1 8400 Oostende
tel 059 70 68 70 info@vesaliusinstituut.be

Volg ons op

Facebook en

Instagram

V.U. Dirk Degraeuwe, Leffingestraat 1, 8400 Oostende

www.vesaliusinstituut.be

WAT LEER JE TIJDENS
DEZE OPLEIDING?
Je krijgt een lessenpakket met
wetenschappelijke en paramedische vakken.
De theorie wordt gedragen door praktisch
en praktijkgericht laboratoriumwerk.
Je leert bereidingen maken, de werking
van de toestellen in de apotheek
controleren, het dossier van personen
met een zorgbehoefte opvolgen, klanten
adviseren en producten verkopen.

APOTHEEK
ASSISTENT
Se-n-Se SPECIALISATIEJAAR TSO
ÉÉNJARIGE OPLEIDING OOK VOOR VOLWASSENEN
De farmaceutische wereld is booming
business. Men is steeds op zoek naar
professioneel opgeleid personeel om het
team in de apotheek, de ziekenhuisapotheek
of geneesmiddelengroothandel te versterken.
Apotheekassistent is een beroep met werk
zekerheid dat voldoende afwisselend is
om te blijven boeien. Combineer je graag
wetenschap met sociale contacten, dan
vind je dit zeker als apotheekassistent.

HEB JIJ HET PROFIEL VAN
EEN APOTHEEKASSISTENT?
Heb je interesse voor, en een basiskennis van,
wetenschappen in het algemeen en voor de
medische wereld in het bijzonder, dan is dit
een zeer boeiende opleiding. Ook belangstelling
voor praktisch wetenschappelijk onderzoek
en laboratorium is belangrijk. Een goed
ontwikkelde fijne motoriek, nauwgezetheid
en communicatief zijn, zijn troeven die
je in deze opleiding van pas komen.

WAAR KAN JE NA JE
OPLEIDING TERECHT?
Aan het werk
Als apotheekassistent kan je niet alleen
in een apotheek aan het werk. Er liggen
ook andere mogelijkheden voor jou open:
apotheekassistent in een ziekenhuisapotheek,
aankoopverantwoordelijke of telefoniste in
de geneesmiddelenindustrie (groothandel),
commercieel afgevaardigde van een
farmaceutische firma, medisch secretaresse
bij een huisarts of tandarts, administratief
medewerker in een tarificatiedienst.
Verder studeren
Na apotheekassistent kan je nog
hogere studies in een paramedische of
wetenschappelijke richting volgen. Vooral
volgende professionele Bacheloropleidingen
zijn mogelijk: Farmaceutische en Biologische
Laboratoriumtechnologie, Medische
Laboratoriumtechnologie, Chemie,
Verpleegkunde, Voedings- en dieetleer,
Agro- en biotechnologie, lerarenopleiding.

PRAKTIJK
EN STAGE
Tijdens de opleiding doe je heel wat labowerk
zodat je je kennis en vaardigheden meteen
eigen maakt. Er zijn verschillende blokken
stage van meerdere weken waarbij je kan
kiezen voor een apotheek in jouw buurt.
Je loopt stage in een privé-apotheek,
maar ook in een ziekenhuisapotheek.

