Functieomschrijving Farmaceutisch expert binnen het
vaccinatiecentra
Hoofddoel van de functie
De farmaceutisch expert zorgt ervoor dat de burger een kwalitatief vaccin krijgt toegediend dat op de
juiste manier gestockeerd en bewaard, op de juiste manier werd verdund en klaargemaakt.

Functie-inhoud
Resultaatsgebied 1: logistieke werking van het vaccinatiepunt
Resultaat: De farmaceutische expert is de eindverantwoordelijke voor de logistieke werking van het
vaccinatiepunt. De expert zorgt voor gedegen stockbeheer en verdeling van de vaccins in vial-vorm
aan de vaccinatoren binnen de eerste lijn.
Kerntaken:
•
•
•
•

Stock management en bestellingen doorvoeren
Controleren van de vervaldata van de vaccins
Controleren op bewaaromstandigheden van de vaccins
Beschikbaar houden van noodtrousses

Resultaatsgebied 2: Voorbereiden van de vaccins
Resultaat: Wanneer het vaccinatiepunt zelf vaccins toedient, zal de farmaceutische expert de vaccins
fractioneren in individuele spuiten.
Kerntaken:
•
•
•

Vaccins fractioneren door het volgen van de juiste procedures
Aseptisch verdunnen van de vaccins
Injectiespuiten klaarmaken

Competentieprofiel
Kerncompetenties
Klantgerichtheid
Je bent ter beschikking van verschillende soorten cliënten (overheden, opdrachthouders binnen het
vaccinatieproces, medewerkers, …), ook als dit buiten de voorziene opdrachten valt.
Communicatieve vaardigheden
Je bent in staat om helder en transparant te communiceren omtrent geanalyseerde data, zowel
mondeling als schriftelijk.
Integriteit
Je speelt in op de behoeften en gevoelens van anderen. Je toont zowel verbaal als non-verbaal begrip
voor de behoeften en gevoelens van anderen
Kwaliteitsgerichtheid

Je doet er alles aan om de kwaliteit binnen het vaccinatieproces aan te houden of te verbeteren
vanuit je coördinerende opdracht en je analyse en voorstellen tot aanpak van moeilijk bereikbare
groepen.
Netwerken
Je legt nieuwe contacten die voor jouw taak en opdracht nuttig kunnen zijn. Daarbij zoek je naar
samenwerking met zowel interne en externe partners uit wederzijds organisatiebelang.
Samenwerken
Je werkt vlot samen met verschillende partijen (zowel binnen het vaccinatiecentrum als brede
actoren binnen de zorgraad).
Verantwoordelijkheid
Je voert toegewezen taken autonoom met een maximum aan praktische effectiviteit en efficiëntie
uit. Nakomen van gemaakte afspraken en de consequenties ervan aanvaarden, vind je
vanzelfsprekend.
Flexibel
Je kan vlot schakelen tussen opdrachten en snel inwerken in nieuwe onderwerpen en opdrachten.
Bovendien houdt je rekening met het feit dat, in een groeiende organisatie in een wijzigend
zorglandschap, niet alles op voorhand planbaar is.

Functiegericht competenties
Probleemanalyse
Je kan een probleem ontleden in componenten, de herkomst ervan en de interne samenhang
beschrijven en waar nodig, op zoek gaan naar bijkomende, relevante informatie.
Prioriteiten stellen
Je kan verschillende opties of handelswijzen tegen elkaar afwegen op basis van relevante criteria en
komen tot realistische beoordelingen en keuzes.

