
CHECKLIST // In 7 stappen een goede 
vacaturetekst schrijven 

Dit format ondersteunt apothekers die gebruikmaken van Het 
Apotheekloket om een goede vacaturetekst te schrijven. In het 
algemeen geldt: wees duidelijk, zo volledig mogelijk en waar het 
kan ook creatief. De volgende 7 stappen helpen jou daarbij. 

1. Titel en aanhef
□ Waar ben je naar op zoek? Bijvoorbeeld: enthousiaste/gemotiveerde/energieke

collega apotheker/assistente gezocht met hart voor/affectie voor/interesse in…

□ Voor welke apotheek en in welke plaats?

□ Voor hoeveel uur zoek je iemand?

2. Functie benaming en reden vacature
□ Vanwege uitbreiding/vervanging/zwangerschap zoeken wij…

□ Is de functie fulltime of parttime?

□ Is er kans op een vaste baan of een leertraject?

3. Korte omschrijving van de apotheek
□ Hoe ziet een dag in de apotheek eruit?

□ Wat kenmerkt de apotheek? Denk aan: missie en visie, grootte, wel of geen Service
Apotheek.

□ Wat vind je belangrijk als apotheek?

□ Met welke producten werk je in de apotheek? Denk aan:
AIS/SF/CF/Track&Trace/elektronische toedienregistratie.

□ Wat is de teamsamenstelling?

□ Hoe is de samenwerking met de eerste en tweede lijn?

□ Wat zijn de openingstijden en diensten?



4. Functie
□ Wat zijn de werkzaamheden?

□ Wat voor opleiding/competenties/persoonlijke eigenschappen zijn gewenst?

□ Welke verantwoordelijkheden horen bij de functie?

□ Wat verwacht je van je nieuwe collega?

5. Arbeidsvoorwaarden
□ Per wanneer ben je naar iemand op zoek?

□ Bied je een tijdelijk of vast contract aan?

□ Hoeveel vakantiedagen zijn inbegrepen?

□ Geef een salarisindicatie en/of: de CAO en salarisschaal is van toepassing.

6. Contactpersoon voor aanvullende informatie
□ Met wie mag de sollicitant contact opnemen?

□ E-mailadres en/of een 06-nummer van die persoon.

□ Verwijs naar de website van de apotheek, dan kan de sollicitant alvast een kijkje
nemen.

7. Sollicitatie met cv sturen naar [naam] voor [datum als
reactietermijn]
□ Wanneer is de kennismaking? Dan kan de sollicitant deze datum alvast vrijhouden en

komt het niet als een verrassing.

Heb je alle punten afgevinkt? Dan is jouw vacaturetekst compleet! Kunnen we je nog 
ergens mee helpen? Het Apotheekloket denkt graag met je mee.  


