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Registratie-apotheker gezocht voor VNA-apotheek in Drenthe 
Ben jij een ambitieuze (bijna) afgestudeerde apotheker die de vervolgopleiding tot openbaar 
apotheker specialist wil volgen? VNA biedt per 1 januari 2021 een traineeship aan in apotheek De 
Vaart in Nieuw-Amsterdam (provincie Drenthe) Als ApIOS in deze apotheek leer je niet alleen de 
kneepjes van het vak, maar maak je tevens kennis met alle aspecten van het ondernemersvak. 
 
Over Apotheek De Vaart 
Apotheek De Vaart is een moderne dorpsapotheek die grote stappen heeft genomen om de 
apotheek toekomstbestendig te maken. Zo is de apotheek verbouwd, beschikt deze over twee 
spreekkamers en maakt ze gebruik van het Odessa-systeem als logistieke oplossing. Met de twee 
huisartsenpraktijken in het dorp en de verschillende thuiszorg-organisaties heeft de apotheek een 
intensieve en collegiale samenwerking. De apotheek speelt een essentiële rol in de eerstelijnszorg. 
 
Het team van apotheek De Vaart bestaat in totaal uit 13 medewerkers. Dit is een mooie mengeling 
van medewerkers die er al jaren werken, aangevuld met stagiairs die na hun stageperiode zijn 
gebleven. In deze apotheek is veel ruimte voor zelfontplooiing en zelfontwikkeling. VNA-apotheker 
Stephan Bontekoning, die deze apotheek managet, verheugt zich erop de begeleider van de nieuwe 
trainee te worden. Daarnaast krijgt je als trainee een eigen, externe talent coach. 
 
Over VNA 
Stichting VNA maakt het voor (jonge) apothekers mogelijk om een eigen apotheek te managen 
zonder financieringsrisico. Daarnaast helpen we apothekers die willen stoppen bij het overdragen 
van hun apotheek. VNA doet dit sinds 1948 en stimuleert hiermee ondernemerschap, zelfstandigheid 
en doorstroom. Op die manier streven we ernaar de kwaliteit van de zelfstandige apothekerszorg te 
behouden te verhogen. Sinds kort biedt VNA ook een traineeship aan voor ApIOSsen die op termijn 
hun eigen apotheek willen runnen. 
 

 
 
Voordelen VNA Traineeship 
Tijdens je vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist in apotheek De Vaart leer je het 
apothekersvak in de praktijk. In de opleiding ontbreken echter zaken als een apotheekbedrijf 
managen. Ook daar besteedt VNA aandacht aan tijdens je registratiefase. Zodat je niet alleen 
openbaar apotheker, maar ook apotheker-ondernemer kunt worden. Tijdens het traineeship 
bekijken we wat jij leuk en interessant vindt en waar je goed in bent. Je krijgt de kans om jezelf te 

https://www.vna.nl/apotheek-overnemen/
https://www.apotheek-devaart.nl


ontwikkelen en te ondernemen. Bekijk hier de arbeidsvoorwaarden en alle andere voordelen van het 
VNA Traineeship. 
 
Wat vragen we van jou? 
Je hebt de zesjarige studie Farmacie (bijna) afgerond en je wilt graag je registratiefase tot openbaar 
apotheker specialist doorlopen. Als wens heb je om op termijn je eigen apotheek te runnen. Je bent 
dan ook leergierig, ambitieus en communicatief sterk. Het traineeship is een intensief traject 
waarvoor fulltime beschikbaarheid nodig is. 
 
Interesse of solliciteren? 
Heb je vragen of wil je meer informatie, dan staat Peter Joseph (hoofd Beheer bij VNA) je graag te 
woord op 030-460 10 00 of via pjoseph@vna.nl. Wil je solliciteren, dan ontvangt hij graag jouw 
motivatie en cv per e-mail.  
Als we een mogelijke match zien, volgt een telefonisch intakegesprek, een kennismaking met Peter 
Joseph en vervolgens een gesprek met apotheker Stephan Bontekoning. Wij kijken uit naar je reactie! 
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