
Saturnus Apotheek
Past. Bastiaansensingel 17
4711EC St Willebrord, T 0165-386373

Apotheek Sprundel
St Janstraat 60
4714EH Sprundel T 0165- 213000

Bezorger Service Apotheek
St. Willebrord / Sprundel
Zit je graag achter het stuur en vind je het leuk om mensen te helpen?
Woon je in de gemeente Rucphen of omgeving, dan is dit de baan voor jou!
Wij zijn per direct op zoek naar een klantvriendelijke en betrouwbare bezorger(/ster).
Bezorger ± 12 uur/ week met werkzaamheden op dinsdag en vrijdag.

Wat ga je doen?

• Bezorgen van medicijnen
• ophalen van medicatie bij collega apotheken
• werktijden zijn van ± 12:00 tot ± 18:00 uur

Wij zijn op zoek naar een vriendelijke collega, die

• servicegericht en efficiënt is en enthousiast te werk gaat
• zelfstandig kan werken en stressbestendig is.
• in het bezit is van rijbewijs-B (je maakt gebruik van onze bezorgauto)
• bij voorkeur stratenkennis heeft van de gemeente Rucphen
•  eventueel in vakantietijd in overleg met de andere bezorgers de werkzaamheden 

verdeelt.

Wat wij bieden:

• Een zelfstandige functie met veel vrijheid en verantwoordelijkheid
• Marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden cao-apotheken
• Goede werksfeer en werken in een leuk team!

Heb je belangstelling, mail je gegevens, motivatie en een korte omschrijving van je 
werkervaring naar info@saturnusapotheek.nl
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