Detachering & Services
Openbare Apotheek

Poliklinische Apotheek

Ziekenhuisapotheek

Apotheekhoudende
Huisarts

Apothekers
Apothekersassistenten
Managers
Farmacie studenten
Consultancy
Medicatieverificatie
Receptenservice
Medicatiereviews
MFB’s

Beloften aan onze klanten:
Service & bereikbaarheid

Reactietijd

Juiste AIS kennis

Wist u dat:

Iedere werkdag en ook in het weekend
zijn wij bereikbaar tussen 7-23u
(buiten kantoortijden op het mobiele
nummer van uw Accountmanager)

Onze professionals hebben altijd
de juiste AIS kennis

Koen Lasschuit, Commercieel Directeur
035-5430234 / 06-22321715
k.lasschuit@pharmalead.nl

www.pharmalead.nl

Sander Couperus, Accountmanager
035-5430234 / 06-24154701
s.couperus@pharmalead.nl

U krijgt altijd binnen 4 uur reactie op
al uw vragen

Wanneer u voor 08.30u belt, er in
90% van de gevallen diezelfde dag nog
een professional naar uw apotheek komt?

Joany Pontjodikromo, Accountmanager
035-5430234 / 06-14304714
j.pontjodikromo@pharmalead.nl

Wij zijn Pharmalead,
het grootste team
apotheekprofessionals
van Nederland.
Wij zijn er om te helpen.

Dat is wat ons vak zo mooi maakt. Dat is waar
we ‘t voor doen. Met ruim 250 professionals
helpen wij apotheken in het hele land om
patiënten nog betere en completere zorg te
bieden. Van een goed gewogen medicatie tot
simpelweg een vriendelijk woord.

Wij werken met aandacht.

Dat is wat ons vak zo nodig heeft. Dat is
wat patiënten verdienen. Zorgvuldigheid
en toewijding is het recept voor de beste
farmaceutische zorg. Precies afgestemd
op de mens achter de medicatie.

Wij gaan voor ons werk.

Dat is wat we uitstralen. Wij hebben energie.
Omdat we ons vrij voelen om ons werkleven
zelf in te richten. Om onze talenten te
gebruiken en eigen initiatieven te nemen.
Want hoe meer je zelf onderneemt, hoe meer
je zelf groeit.

Wij hebben teamspirit.

Dat is wat ons werk zo leuk maakt. Dat is wat
ons sterk maakt. Met een gezamenlijk doel en
gelijkgestemd gevoel brengen we onszelf en
onze collega’s verder. En dat merk je meteen
in de dagelijkse praktijk.

Wij hebben kennis van zaken.

Dat is wat onze mensen zo professioneel
maakt. Dat is onze norm. Dankzij scholing,
specialisatie en een dagelijks dosis
praktijkervaring leren wij steeds meer en
weten we precies wat er speelt. In de branche,
op de werkvloer en bij de patiënt.

Daarom doen wij bevlogen ons werk.
Daarom hebben wij hart voor ons vak.

Onze kernwaarden:

Onze visie:

Onze missie:

Integriteit
Zorgvuldigheid
Bekwaamheid
Vrijheid
Verbondenheid
Bevlogenheid

Bevlogen professionals. Dat zijn de
mensen die de farmaceutische zorg én
de patiënten verder helpen. Dankzij
bevlogen professionals wordt de service
beter, wordt de werksfeer beter en worden
mensen beter. Want zij brengen de kennis,
het enthousiasme en de aandacht.
Dat is wat ons vak zo nodig heeft. Dat is
wat patiënten verdienen.

Pharmalead wil de beste thuisbasis zijn
voor bevlogen apotheekprofessionals.
Daarom ondersteunen we elkaar waar
we kunnen, met raad en daad.
Daarom houden we rekening met ieders
persoonlijke groei en werkwensen.
Daarom zorgen we voor uitdaging,
afwisseling, opleiding en plezier.
En daarin gaan we tot het uiterste.
Zodat wij elke dag bevlogen naar
ons werk gaan.

www.pharmalead.nl

