Stagiair Bedrijfskunde/MER bij Ziekenhuisapotheek
Stagegegevens
 Functie: stagiair Bedrijfskunde of MER bij Ziekenhuisapotheek
 Locatie: Rotterdam
 Stageduur: conform opleiding
 Start: februari 2023
Onze afdeling
De apotheek van het Maasstad Ziekenhuis beoefent zowel de ziekenhuisfarmacie als de transmurale
farmacie in al haar facetten. Wij zijn een grote allround apotheek, die georganiseerd is in de units
distributie & medicatieveiligheid, GMP, bedrijfsbureau en poliklinische apotheek. Wij zijn producent
van geneesmiddelen en leveren professionele farmaceutische zorg aan onze partnerziekenhuizen in
de regio Rotterdam. Naast het Maasstad Ziekenhuis zijn dat: Spijkenisse Medisch Centrum, Van
Weel-Bethesda Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Rijndam Revalidatie en enkele aangesloten
instellingen.
Wij zijn JCI geaccrediteerd en een STZ-opleidingsziekenhuis.
Stageopdracht
De door ons geproduceerde geneesmiddelen moeten zowel intern als extern worden gefactureerd.
Belangrijk is dat alle kosten die voor de bereiding nodig zijn worden meegenomen in de eindprijs van
het product.
Tijdens de stage ga je de prijzen van de zelfgeproduceerde geneesmiddelen (her)berekenen en
bepaal jij welke methodiek het best passend is voor het beoogde eindresultaat. Dit doe je door
onderzoek te doen naar prijzen die externe leveranciers berekenen, arbeid en andere materialen die
nodig zijn om het geneesmiddel te kunnen bereiden. Daarnaast is het belangrijk een risico- en impactanalyse uit te voeren om eventuele consequenties voor te zijn. Hiervoor analyseer je bijvoorbeeld
concurrerende leveranciers en kijk je naar (toekomstige) bedreigingen.
Je werkt nauw samen met de collega’s van de unit Financiën (verantwoordelijk voor de inkoop en
administratieve verwerking van geleverde geneesmiddelen) en de unit GMP (verantwoordelijk voor het
bereiden van de geneesmiddelen). Zo leer je verschillende facetten binnen het Maasstad ziekenhuis
kennen en begrijpen, wat jouw stageperiode leuk en divers maakt!
Jij







bent een 3e jaars student Bedrijfskunde/Management, Economie & Recht
bent proactief en kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
bent handig met Excel
kunt planmatig werken en bent organisatorisch sterk
voelt je verantwoordelijk en bent enthousiast
komt je afspraken na



bieden je een meewerkstage van 20 weken in Rotterdam voor 4 of 5 dagen in de week

Wij
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zijn enthousiaste en ervaren stagebegeleiders
staan klaar om jou de begeleiding te geven waar je recht op hebt
bieden je de vrijheid zelf ideeën aan te dragen en uit te voeren
bieden je een mooie stagevergoeding conform cao Ziekenhuizen
zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer; NS-station Lombardijen ligt op vijf minuten
loopafstand
vragen bij aanstelling een verklaring omtrent gedrag (VOG)

Solliciteren?
Wil je direct solliciteren? Stuur dan je sollicitatie met motivatie en cv naar Tara van Vuuren, via
vuurenT2@maasstadziekenhuis.nl. Vermeld daarbij duidelijk in welke periode je stage loopt en op welke
dagen dat is. We zien jou dan wellicht snel tijdens een kennismakingsgesprek.
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