
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
AdVee Dierenartsen zet V(ee) centraal. Zowel in onze naam als in de praktijk. Bij adVee Dierenartsen draait alles om het vee, 
de veehouder en goede veterinaire zorg en advies. We hebben onder andere specialistische teams voor pluimvee, varkens, 
herkauwers en vleeskalveren. Bij ons werken ruim 40 enthousiaste, betrokken dierenartsen. Daarnaast hebben we een heel 
leuk divers team van apotheekmedewerkers, laboratoriummedewerkers en diverse administratieve en andere kantoorfuncties. 
Samen staan we voor gezond boeren. In onze vestigingen in Heeswijk-Dinther, Ysselsteyn en Lunteren beschikken wij over 
eigen apotheken en goed uitgeruste laboratoria. De gezelschapsdieren helpen wij graag vanuit Erp, Veghel en Heeswijk-Dinther 
onder de naam Aadal Dierenklinieken en de gezelschapsdierenartsen en paraveterinair assistenten zijn uiteraard ook onderdeel 
van ons fijne team. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op onze website www.adveedierenartsen.nl 

 
 

Wij zijn op zoek naar een energieke collega voor onderstaande vacature.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat ga je doen? 
Je zorgt, samen met jouw collega’s, voor het gehele logistieke proces binnen onze apotheek. Je weet van 
aanpakken en steekt graag de handen uit de mouwen. Kennis van medicijnen of apotheek is niet vereist, je leert 
alle ins en outs van je collega’s op de werkvloer. Je bent zowel op de praktijk in Heeswijk-Dinther als in 
Ysselsteyn (L) werkzaam. 
 
Een greep uit jouw takenpakket: 

• Telefonische bestellingen van veehouders aannemen en afhandelen; 

• Bestellingen verzamelen en klaarzetten voor veehouders en dierenartsen; 

• Ontvangen, uitpakken, verpakken, van labels voorzien en op locatie plaatsen van leveringen; 

• Controleren van klaargezette orders/leveringen; 

• Orders en ontvangsten verwerken in het voorraadsysteem. 
 
Wie ben jij? 

• Een enthousiaste en proactieve medewerker die van aanpakken houdt; 

• Iemand die zowel zelfstandig als in teamverband kan functioneren; 

• Je werkt zorgvuldig en bent dienstverlenend ingesteld; 

• Ervaring en affiniteit met digitale systemen; 

• De aard van de werkzaamheden brengen enige fysieke belasting met zich mee; 

• De werktijden liggen tussen 8:00 en 17:30 uur. 
 
Wat bieden wij? 

• Een informele werksfeer in een groeiend en toekomst gericht bedrijf; 

• Een aanstelling met uitzicht op vast dienstverband; 

• Een goed salaris, reiskostenvergoeding en pensioenregeling; 

• Korting op medicatie en behandeling voor jouw huisdier. 

 

 

 
 
 

Apotheekmedewerker logistiek 
standplaats Heeswijk-Dinther + Ysselsteyn (L)  

± 24 uur per week 

Interesse? 
Stuur je CV met een duidelijke motivatie, naar  Daniëlle Quirijns,  

operationeel manager, d.quirijns@advee.nl 
Wil je liever nog wat meer informatie? Dan kun je telefonisch contact met  

haar opnemen, tel. 0413-292929. 
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http://www.adveedierenartsen.nl/

